


 

  

   

NZ.Fantastic South Island 8 Days 

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควนีส์ทาวน์ –ล่องเรือทเีอสเอสเอร์ินสลอว์
วอลเตอร์พคีฟาร์ม – ทะเลสาบวานาก้า  

ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์ – ล่องเรือชมโลมาทีอ่าคารัว 
พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  24 – 31 พฤษภำคม 2561 

     7 – 14, 21 – 28 มถุินำยน 2561 

     12 – 19, 26 กรกฎำคม – 2 สงิหำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – กวางเจา – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

2 ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง น าท่านเขา้ท่ีพกั 

3  ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ - ทไวเซิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์ 

4 ควีนสท์าวน ์–ล่องเรือ ทีเอสเอสเอิรน์ลอร–์ วอลเตอรพ์คี ฟารม์ – ชอ้ปป้ิง – ควีนสท์าวน ์

5 ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

6 ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์–ไครส้ทเ์ชิรช์ 

7 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมโลมาและแมวน ้ าท่ีอาคารวั – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

8 กวางเจา – กรุงเทพฯ  



 

  

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – กวางเจา – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง    กวางเจา - ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    ไครส้ทเ์ชิรช์ แอชเบอรต์ั้น -  ทะเลสาบเทคาโปชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ-ทไวเซิล 

  ครอมเวล - ควนีส์ทาวน์ 

 

 

 16.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอรส์ายการบิน 

CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับพร้อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.55 น. เหิรฟ้ำสู่ เมืองกวางเจาประเทศจีนเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  โดยเทีย่วบนิที ่CZ 364 

22.40 น. เดินทำงถึง เมืองกวางเจาเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองและให้ทำ่นอสิระช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำย 

 

 

 

00.50 น. ออกเดินทำงสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

เทีย่วบนิที ่CZ617  

16.10 น.    เดินทำงถึงเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เกำะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสำม 

 ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมือง

องักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่ำนอำคำรบ้ำนเรือนที่เคยพังเน่ืองจำกแผ่นดินไหวและ 

ก ำลังสร้ำงใหม่แต่ยังอนุรักษ์แบบเดิมไว้ให้มำกที่สดุผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์

ชมควำมงำมของ แม่น ้ าเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเยน็  

ค ่ำ      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรจีน  

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุง่รำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มี

อำชีพท ำฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะ

เป็นผลิตภัณฑบ์ ำรุงผิว เซร่ัม ครีมลำโนลิน หรือจะช้ือของฝำก อำทเิช่นตุก๊ตำแกะ 

เดินทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสเีขียวอม

ฟ้ำหรือบำงทำ่น เรียกว่ำทะเลสำบสนี ำ้นม สีพิเศษน้ีเกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำร

น ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียสุ์นขั

ตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะใน

ฟำร์มอนักว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกนันั้นทำ่นจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF 

GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำร

ประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบันหำกทำ่นเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำน

หน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วทำ่นจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอด

เขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

  

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง      ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอรพ์คีฟารม์ ชมตดัขนแกะ – ชอ้ปป้ิงย่านถนนควีนส ์

 

 น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมด่ังภำพวำด ให้ทำ่นแวะจุด

ชมวิวของทะเลสาบที่สำมำรถมองเหน็ยอดเขำเม้ำทคุ้์กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สดุของ 

อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำทคุ้์กที่โดด

เด่นด้วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงู ผ่ำนเมืองครอม

เวลล ์ เมอืงแห่งสวนผลไม้ ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิด

ของนิวซีแลนด์  จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

 น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม    COPTHORNE  LAKEFRONT QUEENSTOWN  

หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

     น ำทำ่นขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้ าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

 ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่ง

ทะเลสำบ วำคำทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อน ให้ทำ่นได้ชมควำมงำม

ของทะเลสำบ  วำคำทปูีที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติกทำ่มกลำงขุนเขำและสำยน ำ้ใส

สะอำด พร้อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์คีฟารม์  (หากเรือกล

ไฟโปราณ ปิด   ซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปทีว่อลเตอรพึ์คฟารม์แทน ) 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คิีว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  

 จำกน้ันให้ทำ่นได้สัมผัสกับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเล้ียง

แกะของนิวซีแลนด์โดยกำรชมกำรแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม 

ชมกำรสำธติกำรตัดขนแกะเดินทำงจำกเมืองควีนสท์ำวน์ 

ให้ทำ่นอสิระตำมอธัยำศัยที่ย่ำนกำรค้ำใจกลำงเมืองควีนส์ทำวน์ที่มีร้ำนค้ำ 

ร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืมมำกมำย 

หรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

เจท็โบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทำ่นที่น่ังเรือมีควำม

ตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้   

ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวัเป็นกำรกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิด

ท ำกำรให้นักทอ่งเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็น

กจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือทำ่นมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำม

สงู 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใสและเช่ียวกรำดใต้สะพำน  

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อ

สอบถามราคาจากหัวหนา้ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะ

ไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองใน

แต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่หมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  ส าหรับผู้



 

  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง   ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

วนัทีห่กของการเดินทาง    ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

ทีนั่ง่รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ไดซ่ื้อทัวร์น้ีสามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของทีร่ะลกึ

หรือเคร่ืองด่ืมตามอัธยาศัย)  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

 น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTWON หรือ

เทียบเท่า 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่ทะเลสำบวำนำก้ำโดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็น

  ภเูขำสงู ผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำกำ แวะชมเมือง 

  วำนำก้ำริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเูขำสูงอยู่อกีฟำกหน่ึงของทะเลสำบที่ท  ำให้เป็น

  เมืองที่มีทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่อกีเมืองของนิวซีแลนด์ จำกน้ันเดินทำง

  ต่อไปยังเมืองฮำสทผ่์ำนทะเลสำบและภเูขำสงูที่สวยงำมเป็นภำพที่ทำ่นจะประทบัใจ

  ตลอดสองข้ำงทำง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบทอ้งถิน่ ) 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ ์ กลาเซียร ์ ชมธำรน ำ้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยูในเวสต์แลนด์ 

  เนช่ันแนลปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหน่ึงชมควำมมหัศจรรย์

  ของธำรน ำ้แขง็ที่เคล่ือนลงมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำง 

  ไม่หยุด ธำรน ำ้แขง็สขีำวระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงำม  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม แบบตะวนัตก 

         น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  จำกน้ันเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสีเขียว

  หรือหยก ชำวเมำรีเช่ือกนัว่ำหินสเีขียวน้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรง และจะน ำ

  อ ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลอืกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำทำ่นเดินทำงสู่สถำนีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN )  ให้ทำ่น         

น่ังรถไฟทรานซอ์ลัไพนร์ะหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอันงดงำมของเทอืกเขำแอ

ลแห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะและ

ต้นไม้หลำกสเีปล่ืยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สุด สลับกบัภเูขำเขียวขจี และฝูงแกะน่ำรัก

ยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำช่ืนชมทวิทศัน์อนังดงำมด่ังภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้ำง

ทำง  



 

  

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง   ไครส้ทเ์ชิรช์ – กวางเจา – กรุงเทพฯ 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือ WILDLIFE อ่าวอะคารวั – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารจีน พรอ้มชิมเมนูกุง้มงักรและเป่าฮ้ือทะเลใต้

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก CHRISTCHRUCH RENDEZVOUSE HOTEL  

      หรือเที่ยบเทำ่  

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงจำกไคร้สทเ์ชิร์ชสู่เมืองอะคำรัว ผ่ำนชมฟำร์มต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นฟำร์ม

แกะ ฟำร์มวัว ก่อนจะถึงเมืองอะคำรัว เมืองที่เป็นอ่ำวแสนโรแมนติกแบบฝร่ังเศส

เมืองเดียวในนิวซีแลนด์ ชำวฝร่ังเศสตั้งรกรำกในปี ค.ศ.1840 ให้ทำ่นชมเมืองอะคำ

รัวที่ยังมีร้ำนอำหำรและถนนต่ำงๆที่มีข่ือเป็นภำษำฝร่ังเศสที่ใช้มำจนถึงปัจจุบัน 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

 จำกน้ันน ำทำ่นล่องเรือชม WILDLIFE CRUISE  ชมสัตว์ต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ใน

บริเวณอ่ำวน้ีอำทเิช่น แมวน ำ้ สงิโตทะเลที่นอนเล่นตำมโขดหิน เพนกวิน และโลมำ

เฮกเตอร์ตัวเลก็แสนน่ำรัก ส ำหรับตัวผู้ตัวมีควำมยำว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และ

น ำ้หนักอยู่ที่ 47 กโิลกรัมโดยประมำณ สำมำรถพบได้ในอ่ำวแห่งน้ีและบริเวณ

ใกล้เคียง โลมำเฮกเตอร์เป็นมิตรกบัคนและชอบว่ำยเล่นใกล้ ๆ เรือท ำให้เรำ

สำมำรถมองเหน็ได้อย่ำงชัดเจนเวลำกระโดดหรือว่ำยตำมผิวน ำ้และอำหำรในอ่ำน

แห่งน้ีที่มีปลำชุกชุม จำกน้ันเดินทำงสู่ไคร้สทเ์ชิร์ช 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

21.30 น.   เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ แวะกวางเจาโดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 

AIRLINE โดยเทีย่วบนิที ่ CZ618 

 

 

05.30 น.   เดินทำงถึง สนำมบินเมืองกวำงเจำ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

09.10 น.   ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  

   เทีย่วบนิที ่CZ357  

10.50 น.   เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ  

 

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

 
 

 
 



 

  

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดินทำง    24 – 31 พฤษภำคม 2561 

      7 – 14, 21 – 28 มิถุนำยน 2561 

      12 – 19, 26 กรกฎำคม – 2 สงิหำคม 2561 

 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
พฤษภาคม 2561 
มิถนุายน 2561 

ราคารวมตัว๋ 
กรกฎาคม2561 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 94,900.- บาท 95,900.- บาท 64,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  86,900.- บาท 87,900.- บาท 59,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 77,900.- บาท 78,900.- บาท 53,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 74,900.- บาท 75,900.- บาท 50,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  15,900.- บาท 15,900.- บาท 15,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วี
ซ่าขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก่์อนเดนิทาง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** 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 ์
*** ที่น่ังส ำหรับกรุ๊ปที่เรำจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้ำนหน้ำสดุ(long leg seat)  

อตัราน้ีรวม 
❑ ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 
❑ ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
❑ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
❑ ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 



 

  

❑ ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบั
ผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามเงื่อนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งท าประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืท าประกนัการเดนิทางเอง 

❑ ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน  ณ วนัท ี 15 ตุลาคม 2560 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสายการ
บินหากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 

❑ ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 
❑ 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% 
❑ ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าที่

โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

❑ ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
❑ ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
❑ ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- 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 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ  (สงกรานต์ ) 
ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 30,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  



 

  

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 นอกจากน้ีบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิ
ภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
เอกสารในการขอวีซ่า 

❑ หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
❑ 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) กรณีปิดเทอมใช้ส 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 

กรณีถกูปฎิเสธวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 

ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 



 

  

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่ว
ยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนท่องเทีย่ว*** 

**** 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 ทำ่น (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 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 
 


