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 PARADISE TOUR NEW YEAR CELEBRATION 8DAYS BY SQ 

เกาะเหนือ – เกาะใต้ 8 วนั 6 คืน  
ออ็คแลนด ์– โรโตรวั- ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ – ชมเมืองไคสทเ์ชิรช์ 
ทะเลสาบเทคาโป- ควีนสท์าวน์ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ๊บส ์พีค  
ธารน ้าแขง็ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์- นัง่รถไฟสายโรแมนติกทรานซอ์ลัไพน์ 

พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  26 ธนัวาคม 2559  – 2  มกราคม 2560 (ปีใหม่) 
 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ-สงิคโปร ์(BKK-SIN) SQ977 15.30-18.55 2.25 ชัว่โมง 

วนัที ่2 สงิคโปร-์อ็อคแลนด ์(SIN-AKL) SQ285 21.10-11.50 9.40 ชัว่โมง 

วนัที ่4 ออ้คแลนด-์ไครเ์ชริท์ (AKL-CHC) …… …………… ………….. 

วนัที ่8 ไครเ์ชริท์-สงิคโปร ์(CHC-SIN) SQ298 10.50-17.40 10.50 ชัว่โมง 

วนัที ่8 สงิคโปร-์กรุงเทพฯ (SIN-BKK) SQ978 18.35-20.00 2.25 ชัว่โมง 

  

วนัแรก (26 ธนัวาคม 2559) กรงุเทพฯ – สิงคโปร ์– ออ็คแลนด ์ 
12.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร ์

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ (SQ) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัพรอ้มบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
15.40 น. เหริฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 977 
19.10 น. เดนิทางถงึ สิงคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
20.50 น. ออกเดนิทางสู่ ออ็คแลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี SQ 285 
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วนัสอง (27 ธนัวาคม 2559) ออ็คแลนด ์– โรโตรวั - ชมศนูยว์ฒันธรรมของชาวเมารี  
     การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค า่ 

11.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงออ็คแลนด ์เกาะเหนือประเทศนิวซแีลนด ์หลงัผ่านการตรวจคน
เขา้เมอืง เดนิทางสู่รา้นอาหาร 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบติมซ า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางต่อดว้ยรถโคช้สู่เมืองโรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใต้พภิพ มชีาวเมารี
อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมอืงทีม่คีวามรอ้นจากใตด้นิทีส่ามารถ
ปรงุอาหารไดโ้ดยการน าเนื้อสตัวไ์ปฝังในดนิทีม่คีวามรอ้นสงูจนกว่าจะสุก 
อาหารนี้ชาวเมารเีรยีกว่าฮงัง ิ(HANGI) นอกจากนี้เมอืงโรโตรวัยงัเป็นเมอืง
ท่องเทีย่วทีส่ าคญัของเกาะเหนือทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมามากทีสุ่ด  น าท่านสู่ 
TE PUIA ซึง่เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาว
เมาร ีอาท ิการแกะสลกัไม ้และการทอเครือ่งนุ่งห่ม พรอ้มชมบ่อน ้าพุรอ้น 
บ่อโคลนเดอืด สิง่มหศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุ่งจากพืน้ดนิโดยผสมแรธ่าตุ
ต่างๆตามธรรมชาต ิ

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 
ค า่   รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี  
 

วนัท่ีสาม (28 ธนัวาคม 2559) โรโตรวั – อโกรโดม ฟารม์ - เรนโบว ์สปริงส ์-ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่  
     ชมเมืองออ็คแลนด ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แห่ง
หนึ่งของเมอืงโรโตรวั ชมการแสดงของแกะพนัธุต่์างๆทีเ่ดนิเรยีงรายบน
เวทใีหท้่านชมและโชวค์วามสามารถของสายพนัธุ ์ใหท้่านสมัผสัถงึความ
น่ารกัของการป้อนอาหารเจา้แกะตวัน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติ
การตดัขนแกะ และตอ้นแกะโดยสุนขัแสนรู ้น าท่านสู่ เรนโบว ์สปริงส ์
(RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเทร้าท ์ทีม่ปีลาเทรา้ทน์ับหมื่นตวัจากทะเลสาบมา
วางไขต่ามธรรมชาต ิและท่านยงัสามารถชมตน้เฟิรน์สเีงนิซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศนิวซแีลนด ์    
จากนัน้ น าท่านเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรวัผ่านฟารม์เลีย้งแกะ ฟารม์กวาง ฟารม์ววั และเนินเขา
น้อยใหญ่สู่เมอืงไวโตโมท่ีม่ถี ้าหนอนเรอืงแสงอนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบี์คิว  ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 
 

   PAGE 3 

รหสัโปรแกรมทวัร์  PARADISE TOUR 8D6NDNY-SQ-W14 

น าท่านเขา้ชม ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้าที่
มหีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั ดัง่ดวงดาวบน
ทอ้งฟ้ายามค ่าคนืนบัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีห่าดไูดย้าก โดย
ไกดท์อ้งถิน่จะน าท่านนัง่เรอืเขา้ไปในถ ้าอนัเงยีบสงบอนัเป็นทีอ่ยู่ของ
หนอนเรอืงแสงและท่านจะไดช้มความงดงามของถ ้าหนิงอกหนิยอ้ยที่
เกดิขึน้ตามธรรมชาตเิป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของนิวซแีลนดอ์กี
แห่งทีพ่ลาดไมไ่ด ้ 
 จากนัน้ เดนิทางกลบัสู่เมอืงออ็คแลนด ์ น าท่านชมเมืองออ็คแลนด ์
เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่ง เป็นเมอืงทีส่ าคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา 
การเงนิ น าท่านชมท่าเรอืรมิอ่าวทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล า ชม
สะพานฮารเ์บอร ์น าท่านผ่านชมย่าน Queen street ทีเ่ป็นถนนสายส าคญัย่านการคา้ และตกึ
ส าคญัของเมอืง ผ่านชมยา่น Parnell Village ทีไ่ดร้บัการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถงึ 
Parnell Rose Garden สวนทีร่วมพรรณไม ้และดอกไมโ้ดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวนมาก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
   น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัส่ี (29 ธนัวาคม 2559) ออ็คแลนด ์– ไคร้สทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ัน้  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศของเมอืงออ็คแลนด์ 
......  น.  ออกเดนิทางสู่ไครส้ทเ์ชริช์ โดยสายการบนิ   
......  ถงึสนามบนิเมอืงไครส้ทเ์ชริช์  เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซแีลนด ์น าท่านชม เมือง

ไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮ
กลีย ์ศาลาว่าการประจ าเมือง  ชมความงามของ แม่น ้าเอว่อน (AVON) ทีไ่หลผา่นกลางเมอืง
อยา่งสงบเยอืกเยน็ เหมอืนในสวนสาธารณะกลางเมอืงผูด้ไีมม่ผีดิ  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารไทย ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมอืงทีอ่ยูทุ่่งราบแคนเทอรเ์บอรร์ี
ทีค่นส่วนใหญ่มอีาชพีท าฟารม์เลีย้งแกะ หรอืฟารม์ววั ใหท้่านไดแ้วะช้
อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไมว่่าจะเป็นผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ เซรัม่ ครมีลาโนลนิ 
หรอืจะชือ้ของฝาก อาทเิช่นตุ๊กตาแกะ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า (30 ธนัวาคม 2559) แอชเบอรต์ัน้ -ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรียส์ุนัขต้อนแกะ  
    โอมาราม่า – ครอมเวล – ควีนสท์าวน์ – นัง่กระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบอ๊บสพี์ค 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทีส่วยงามและเงยีบสงบน ้าใน
ทะเลสาบมสีเีขยีวอมฟ้าหรอืบางท่านเรยีกว่าทะเลสาบสนี ้านม สพีเิศษนี้
เกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารน ้าแขง็ของภเูขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลง
มาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ ทีเ่จา้ของฟารม์ให้
ความส าคญัมากเพราะช่วยเจา้ของในการตอ้นแกะในฟารม์อนักวา้งใหญ่ 
และใกล้ๆ กนันัน้ท่านจะไดเ้หน็โบสถข์นาดเลก็ CHURCH OF GOOD 
SHEPHERD โบสถท์ีเ่ลก็ทีสุ่ดในประเทศนิวซแีลนดท์ีย่งัคงใชใ้นการการ
ประกอบพธิทีางศาสนาอยู่จากอดตีจนถงึปัจจบุนั หากท่านเขา้ไปดา้นใน
มองผ่านหน้าต่างออกมาดา้นนอกแลว้ท่านจะประทบัใจกบัววิของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทีส่วยงามราวกบัภาพวาด น าท่านเดนิ
ทางผ่านชมทะเลสาบปคูากิ ทีม่คีวามงดงามดัง่ภาพวาด แวะจดุชมววิของ อทุยานแห่งชาติเม้าท์
คุ้ก บรเิวณเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ ยอดเขาเมา้ทค์ุก้ทีม่คีวามสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขามหีมิะ
และธารน ้าแขง็ปกคลุมตลอดปี เดนิทางผ่านเมอืงโอมาราม่า เมอืงขนาดเลก็บนทีร่าบสงู 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบี์คิว  ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้ เดนิทางผ่านเมอืงครอมเวลล ์ เมอืงแห่งสวนผลไม ้ ใหท้่านไดแ้วะ

ซือ้ผลไมส้ด แหง้ และแปรรปูนานาชนิดของนิวซแีลนด ์ ชมการกระโดด
บนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท า
การใหน้กัท่องเทีย่วท ากจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลกและ
เป็นกจิกรรมทีจ่ะพลาดไมไ่ดเ้มือ่ท่านมาเทีย่วนิวซแีลนด ์ กระโดดจาก
สะพานดว้ยความสงู 43 เมตร สู่พืน้น ้าอนัใสและเชีย่วกราดใตส้ะพาน หรอื
ท่านจะเลอืกนัง่เรอืเรว็เจท็โบ๊ททีว่ ิง่ดว้ยความเรว็ผ่านโขดหนิสงูชนัและ
แมน่ ้าทีแ่คบเลก็และหลเชีย่วอยา่งตื่นเตน้สุด ๆ  (การกระโดดบนัจ้ี และการ
นัง่เรือเรว็เจท็โบท๊เป็นทวัรน์อกรายการ ข้ึนอยู่กบัเวลาและฤดกูาล ส าหรบั
ท่านทีต้่องการจะร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ กรณุาติดต่อหวัหน้าทวัรเ์พือ่จองเวลาล่วงหน้า) 
เดนิทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน์ น าท่านชมเมอืงควนีสท์าวน์ เมอืงขนาดเลก็ซ่อนตวัอยูก่ลาง
ธรรมชาตทิีง่ดงามรมิทะเลสาบทีม่นี ้าใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยทีน่กัท่องเทีย่วพลาดไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะตอ้งมา
เยอืน น าท่านขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชา้ทีน่ัง่ได ้ 4 คน ระยะทางขึน้สู่
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ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามของเมอืงควนีสท์าวน์ทัง้เมอืงในมุมสงูทีท่่านจะ
มองเหน็อาคารบา้นเรอืนทีป่ลกูสรา้งตามไหล่เขาพรอ้มกบัทะเลสาบวาคาทปีทูีส่วยงามดา้นล่าง ชม
ยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะในฤดหูนาว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม  NOVOTEL QUEENSTOWN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีหก(31 ธนัวาคม 2559) ควีนสท์าวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแอรโ์ร่ทาวน์ เมอืงเลก็ๆทีย่งัคงรกัษาบรรยากาศ
ของยคุตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที ่ 19 แต่เป็นการพบทองเพยีงระยะ
สัน้ๆ  เชญิท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึและเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงเป็นของฝาก  
น าท่านสู่ ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทศันียภาพทีส่วยงามระหว่างทางทีเ่ป็น
ภเูขาสงู ผ่านไรอ่งุน่ทีน่ ามาผลติไวน์ทีม่ชีื่อเสยีงก่อนเขา้สู่เมอืงวานากา แวะ
ชมเมอืงวานากา้รมิทะเลสาบทีส่วยงามโดยมภีเูขาสงูอยู่อกีฟากหนึ่งของ
ทะเลสาบทีท่ าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงามและน่าอยูอ่กีเมอืงของ
นิวซแีลนด ์ จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืงฮาสทผ์่านทะเลสาบและภเูขาสงูที่
สวยงามเป็นภาพทีท่่านจะประทบัใจตลอดสองขา้งทาง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ ฟ๊อกซ ์ กลาเซียร ์ ชมธารน ้าแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยใูนเวสตแ์ลนด ์ เนชัน่แนลปารก์ 

ทีม่คีวามสวยงามอยูใ่นเขตป่าฝนอกีแห่งหนึ่งชมความมหศัจรรยข์องธารน ้าแขง็ทีเ่คลื่อนลงมาอยา่ง
ต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยงัเคลื่อนตวัอยา่งไมห่ยุด ธารน ้าแข็งสขีาวระยบิระยบั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม ( แบบตะวนัตก ) 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั   HEARTLAND FOX GLACIER  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีเจด็ (1  มกราคม 2560)   ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลัไพน์ – ไคร้สทเ์ชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฟรานซ ์ โจเซฟ ทีเ่ป็นเมอืงแห่งกลาเซยีรอ์กีแห่ง 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ทวัรน์อกรายการอยา่งเช่นเฮลคิอปเตอรช์มกลาเซยีร ์
(หากท่านสนใจจองทวัรน์ัง่เฮลคิอปเตอรช์มกลาเซยีร ์ ทวัรน์อกรายการ 
กรณุาสอบถามราคาและจองไดก้บัหวัหน้าทวัร)์ 
จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมอืงเลก็ ๆ แห่งฝัง่
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ตะวนัตกของเกาะใตท้ีเ่ป็นศูนยก์ลางการผลติหนิสเีขยีวหรอืหยก ชาวเมารเีชื่อกนัว่าหนิสเีขยีวนี้จะ
ช่วยรกัษาความสงบ แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครวั อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยก
เพือ่เป็นของฝาก  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN )  
ใหท้่านนัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนั
งดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บัการกล่าวขานว่าเป็น
เสน้ทางซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะและตน้ไมห้ลากสเีปลื่ยนไปตามฤดกูาล
ทีส่วยทีสุ่ด สลบักบัภเูขาเขยีวขจ ี และฝงูแกะน่ารกัยนืเรยีงรายเลม็หญา้
ชื่นชมทวิทศัน์อนังดงามดัง่ภาพวาดเพลดิเพลนิไปตลอดสองขา้งทาง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!! เมนูกุ้งมงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  CHATEAU ON THE PARK HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีแปด (2  มกราคม 2560) ไคร้สทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 
12.00 น.  เหริฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 298  
17.40 น. เดนิทางถงึ สงิคโปร ์แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
18.45 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SQ 978 
20.10 น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ... โดยสวสัดภิาพ  

**************************************** 
 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 
ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ

ตลอดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 117,900.- บาท 81,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  107,900.- บาท 75,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 95,900.- บาท 69,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 89,900.- บาท 65,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  20,900.- บาท 20,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 
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ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 
บาท หรอืมเีหตุจ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุป๊หรอื
ครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่าขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง  
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม ์

 
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ส (SQ) และสายการบนิภายในประเทศ 
จากออ็คแลนด-์ไครส้ทเ์ชริช์ (น ้าหนกักระเป๋าบนิภายในประเทศ 23 กโิลกรมั ต่อท่าน) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท.( รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์) 
 ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน  ณ วนัท ี 23 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสาย

การบินหากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 
 คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท 

หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซี่า 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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 ค่าทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะ
ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋า
เพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ และไมแ่จกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 
เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน  21 

วนัท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนดล่์าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผล

วซี่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 ส าหรบัส่วนที่เหลือ บรษิัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ  หากไม่ได้รบัเงินครบ

ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
 

การยกเลิก(ปีใหม่) 
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทัง้หมด 20,000.-บาท 

- กรณีท่ีถกูปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทัง้หมด  
- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1 - 30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาล
ปีใหม่เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศออสเตรเลยี บรษิทัฯจะไมม่กีารคนื
เงนิทัง้หมด  
 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไห้
ท่านไดไ้ม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบ
หรอืตวัผูโ้ดยสารเองตอบค าถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย นอกจากนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิ
ภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
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 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเทา่นัน้) ส าเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสารส าเนา
 ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นชื่อ (ถา้มสี าคญัมาก) 
 กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ี ภรรยา และมบีุตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื่นวซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่า

ครอบครวั 
 กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้น 
 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยื่นหนงัสอืเดนิทางเขา้

ไปในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซี่า 
 ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ื่นเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมา

จากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแลว้ถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพือ่ยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะ
ไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 

ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่ว
ยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนท่องเทีย่ว*** 
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**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 
 

 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ ................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
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 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


