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NZ.. PARADISE MILFORD SOUND  
  เชิญท่านเดินทางสู่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด ์ 6 วนั 4 คืน โดยสายการบินสิงคโปร ์ แอรไ์ลน์ส 
 

  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หล
ผ่านกลางเมอืงอยา่งสงบเยอืกเยน็   

  วนอทุยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์( MILFORD SOUND) ในดนิแดนส่วนทีเ่ป็นฟยอรด์แลนด ์(FIORD 
LAND) ซึง่ถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ   

  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน้ํามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษน้ีเกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารน้ําแขง็จากภเูขาทีม่หีมิะปก
คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สนัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

  กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ๊บสพี์ค ท่านจะไดส้มัผสัความงามของเมอืงควนีสท์าวน์และทะเลสาบวาคา
ทปีู  

  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีทูีม่น้ํีาใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงูและมกีจิกรรม
อนัน่าตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมากทีสุ่ด อาท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี้   

   ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบนัจี้แห่งแรกของโลกทีเ่ปิดทาํการใหน้กัท่องเทีย่ว
ทาํกจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก   
  

**   พิเศษ  !!! เมนูพิเศษ พร้อมเป๋าฮื้อทะเลใต้พร้อมกุ้งมงักร * 

ก าหนดการเดินทาง    5 – 10 พฤษภาคม 2560 / 10 – 15 มิถุนายน 2560  

     8 -12 กรกฎาคม 2560      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

2 
ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น  

ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-ทไวเซิล 

3 
ทไวเซิล  – ครอมเวลล ์– ควีนสท์าวน ์ 

กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ๊บสพ์คีและเล่นลูจ 

4 ควีนสท์าวน ์- เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์

5 ควีนสท์าวน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง 

6 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีส่อง   ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น – ทะเลสาบเทคาโป  

   ชม อนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ-ทไวเซิล 

 

วนัทีส่าม   ทไวเซิล  – ครอมเวลล ์– ควีนสท์าวน ์– กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ๊บสพ์คีและเล่นลูจ 

 

 

 

 

 

 

09.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ (SQ) เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสาร

การเดินทาง 

12.15 น.  เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที่  SQ 975 

15.40 น.  เดินทางถึง สิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

19.45 น.  ออกเดินทางสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเทีย่วบนิที่ SQ 297 

 

 

 

09.30 น.    เดินทางถึงเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสาม

   ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์

   ตนั เมืองที่อยู่ทุง่ราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท าฟาร์มเล้ียงแกะ หรือ

   ฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว เซร่ัม 

    ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     จากน้ันเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสี

   เขียวอมฟ้าหรือบางทา่นเรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบั

   ธารน า้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขั

   ตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะใน

   ฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนันั้นทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF 

    GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ใน

การการ   ประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากทา่นเข้าไปด้านในมอง

ผ่าน   หน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วทา่นจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสาบเทคาโป

และยอด   เขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด น าทา่นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคา

กิ ที่มีความ   งดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ 

บริเวณเทอืกเขา   เซาทเ์ทร์ินแอลป์ ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่มีความสงูถึง 3,754 เมตร 

ยอดเขามีหิมะและ   ธารน า้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ต ์

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั MACKENZIE COUNTRY HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีสี่ ่   ควีน สท์าวน ์- เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวด ์– ควีนส์

ทาวน์

  

   

NZ… HAPPY MILFORD SOUND TOUR   
  เชิญท่านเดินทางสู่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ 7 วันโดยสายการบินสิงคโปร์  แอร์ไลน์ส 
 

  เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น้ าเอว่อน ที่ไหล
ผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น  

  ดะนีดิน   เมืองแห่งชาวสก็อตแลนด์ท่ีเต็มไปด้วยโบสถ์อันเก่าแก่สวยงามริมอ่าวโอทาโก    
  ปราสาทลาร์นัค  (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป น

บ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์  
  วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนท่ีเป นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD 

LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป นมรดกโลกทางธรรมชาติ   
  ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนนํ้ามีสีเขียวอมฟ า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ําแข็งจากภูเขาที่มีหิมะปก

คลุมตลอดป ไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุด  

  กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคา
ทีปู  

  ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูที่มีน้ําใสสะอาดและโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและมีกิจกรรม
อันน่าตื่นเต้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด อาทิ เช่นนั่งเรือเจ็ทโบ๊ท การกระโดดบันจ้ี   

   ชมการกระโดดบันจ้ีที่สะพานคาวารัวเป นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เป ดทําการให้นักท่องเที่ยว
ทํากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก   
  

**   พิเศษ  !!! เมนูพิเศษ พร้อมเป าฮื้อทะเลใต้พร้อมกุ้งมังกร ** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  10 – 16  เมษายน 2560 ( สงกรานต์) 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

      น าทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู  

     ผ่านเมืองครอมเวลล ์เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทา่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง  

     และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร      

     ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิด

   ท าการให้นักทอ่งเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็น

   กจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือทา่นมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความ

   สงู 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใสและเช่ียวกราดใต้สะพาน หรือทา่นจะเลือกน่ังเรือเรว็ 

     เจท็โบท๊ที่ว่ิงด้วยความเรว็ผ่านโขดหินสงูชันและแม่น า้ที่แคบเลก็และหลเช่ียวอย่าง

   ตื่นเต้นสดุ ๆ  (การกระโดดบันจ้ี และการนัง่เรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอก

   รายการ ส าหรับท่านทีต่อ้งการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหนา้

   ทัวร์เพือ่จองเวลาล่วงหนา้) ชมเมืองควีนสท์าวน์ เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลาง

   ธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน า้ใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่นักทอ่งเที่ยวพลาดไม่ได้

   เลยที่จะต้องมาเยือน น าทา่นขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้า

   ที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ทา่นจะได้สมัผัสความสวยงามของ

   เมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ทา่นจะมองเหน็อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตาม

   ไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปูีที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

   ในฤดูหนาว และใหท่้านไดเ้ล่นลูจ (Luge)ซ่ึงเป็นรถเล่ือนที่อาศัยความลาดชันของ

   ไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ทา่นได้ต่ีนเต้นบนความสงูของยอดเขาพร้อม 

   ทศันียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักทอ่งเที่ยวทั้งเดก็และผู้ใหญ่  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

                            น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรมRYDGES LAKEFRONT HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 
 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่

 เป็นอนัดับ 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุ 

 ป่าเบญจพรรณ ทุง่กว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ ( MILFORD 

  SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูก

ประกาศให้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของข้ัวโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 2 แห่งใน

โลก   กล่าวคือภมิูประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน า้แขง็ในยุคโบราณ กดัเซาะหิน

ท าให้น า้ ทว่มแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางทา่นจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติ

 ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ทา่นจะ
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วนัทีห่ก     ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

วนัทีห่า้           ควีนสทาวน ์– โอมาราม่า – เทคาโป - ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

 สามารถมองสะท้อนภาพภเูขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่าง  และให้ทา่นด่ืมน า้แร่บริสทุธิ์

 จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน า้ตกที่มีความย่ิงใหญ่ที่ CHASM 

เทีย่ง    น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ

  ธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกบัภาพของสายน า้ตกอนัสงูตระหง่านของ  

    น า้ตกโบเวน ซ่ึงมีความสงู160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน า้นอนอาบแดดบนโขดหิน 

    อย่างสบายใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ  จากน้ัน

  ล่องเรือกลับสู่ทา่เรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนสท์าวน์  

ค า่     รั บประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   

      น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL เทยีบเทา่ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางผ่านเมืองครอมเวลลเ์มืองแห่งสวนผลไม้ให้ทา่นได้แวะซ้ือผลไม้สด 

แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  ผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บน

ที่ราบสงูที่มีวิวอนัสวยงาม  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว  

น าทา่นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ทา่นแวะจุด

ชม วิวของทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ 

อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดด

เด่นด้วยความสงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน า้แขง็ปกคลุมตลอดปี 

ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบาง

ทา่นเรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของภเูขาที่

มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของ

ฟาร์มให้ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ 

และใกล้ๆกนันั้นทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD 

SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบ

พิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่าง

ออกมาด้านนอกแล้วทา่นจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่

สวยงามราวกบัภาพวาด เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุง่ราบแคนเทอร์

เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท าฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปป้ิง

สนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก 

อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 หลังอาหารน าทา่นเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

10.50 น.  เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 298  

17.40 น. เดินทางถึง สงิคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที่ SQ 978 

20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ  
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง    5 – 10 พฤษภาคม 2560 / 10 – 15 มิถุนายน 2560  

     8 -12 กรกฎาคม 2560      

 
 
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

5 – 10 พฤษภาคม
2560 

ราคารวมตัว๋ 
10-15 มิถนุายน2560 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 80,900.- บาท 83,900.- บาท 48,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  73,900.- บาท 78,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 68,900.- บาท 72,900.- บาท 40,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 63,900.- บาท 69,900.- บาท 37,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  11,900.- บาท 11,900.- บาท 11,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 
ลด 

 1,500.- บาท  1,500.- บาท  1,500.- บาท 

 
 
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

8 -12  กรกฎาคม2560 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 79,900.- บาท 48,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  73,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 68,900.- บาท 40,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 63,900.- บาท 37,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  11,900.- บาท 11,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 
ลด 

 1,500.- บาท  1,500.- บาท 

 
 
ราคาทวัรร์วมคา่วซี่ากรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วี
ซ่าขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 
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*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อาํนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง  
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ทาํประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม ์
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบั

ผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุตํ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคา้อายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางใหท้่านละ 200 บาท 

 ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน  ณ วนัท ี 23 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสาย
การบินหากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 

 ราคารวมวซี่าแลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 
 คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท 

หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซี่า 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าที่

โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ และไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
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 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน  21 
วนัทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนดล่์าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผล
วซี่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

 สาํหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัทาํการ  หากไม่ไดร้บัเงนิครบ
ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

เงือ่นไขการยกเลิก  (สงกรานต ์) 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 21 – 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 15 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจง้ล่วงหน้า 1 – 14 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด  
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไห้
ท่านไดไ้ม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบ
หรอืตวัผูโ้ดยสารเองตอบคาํถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิ 
ภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านัน้) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรอื statement ย้อนหลงั 6 

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

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทาง คนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสารสาํเนา
 ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

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

 ใบเปลีย่นชื่อ (ถา้มสีาํคญัมาก) 
 กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ีภรรยา และมบีุตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื่นวซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่า

ครอบครวั 
 กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 
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 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยื่นหนงัสอืเดนิทางเขา้
ไปในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึกาํหนดวนัออกวซี่า 

 ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 1 0 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT)ทีย่ื่นเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมา
จากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะ
ไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 

ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่ว
ยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่ท่องเทีย่ว*** 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน  

(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   (.....) แยกกนัอยู่ 
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
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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) 
 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  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส  
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..................................................  


