
CODE : BNW01  

 

 

วนัแรกของการเดินทาง (11 เมษายน 2562 )  กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  (12 เมษายน 2562 ) ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง  –  แอชเบอรต์ั้ น 

BW Holiday New Zealand Tour 7 Days 
ไครส้ท์เชร์ิช -ทะเลสาบเทคาโป – ควนีส์ทาวน์ – นั่งกระเชา้สู่ยอดเขาบ๊อบสพ์คี 
ล่องเรือชมความงามมลิฟอร์ด ซาวน์ – ดะนีดนิ ชมปราสาทลาร์นคั – ทะเลสาบ 
เทคาโป – แวะแซลมอ่นฟาร์ม – แอชเบอร์ตัน้ –ไครส้ท์เชร์ิช 
 
พิเศษ  !!! อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาตบินยอดเขาบ๊อบสพ์ีค  + พรอ้มววิอันงดงาม 
รับประทานอาหารไทย 1 มือ้ และ ชมิปลาแซลมอน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  11 – 17 เมษายน 2562( สงกรานต์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 09.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับพรอ้มบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

 12.15 น. เหริฟ้าสู่ สงิคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 975 
 15.40 น. เดนิทางถงึ สงิคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่งบนิใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทีส่นามบนิประเทศสงิคโปร ์
 19.45 น. ออกเดนิทางสู่ ไครส้ทเ์ชริช์ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 29 

 

DAY 
ITINERARY 

HOTEL 

1 กรุงเทพ – สงิคโปร ์– ไครส้ทเ์ชริช์  

2 
ไครส้ทเ์ชริช์ ชมเมอืง –น าท่านชม
เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ -  แอชเบอรตั์น้  

ASHBURTO
N HOTEL 

3 
แอชเบอรตั์น้ – ดะนดีนิชมเมอืง –  
ปราสาทลารนั์ค  

DUNEDIN 
HOTEL 

4 

ดะนดีนิ–ควนีสท์าวน ์–ชมกระโดด
บันจีแ้ละเรอืเร็วเจ็ตโบ๊ต- น่ังกระเชา้
ขึน้ยอดเขาชมเมอืงพรอ้มทานอาหาร
ค ่าบุฟเฟ่ต ์

QUEENSTO
WN HOTEL   

5 
ควนีสท์าวน ์– เต อานาว – มลิฟอรด์
ซาวน ์– ควนีสท์าวน ์ 

QUEENSTO
WN HOTEL   

6 
ควนีสท์าวน-์แวะแซลม่อนฟารม์-เท
คาโป –ไครส้ทเ์ชริท์ 

CHRISTCHU
RCH HOTEL 

7 ไครส้ทเ์ชริช์ – สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ  



CODE : BNW01  

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (13 เมษายน 2562 )   แอชเบอรต์ั้ น – เมารากิ – ดะนดีิน ชมปราสาทลารน์คั  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (14 เมษายน 2562 )   ดะนดีิน – ควีนสท์าวน ์ - กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค 

 

09.30 น. เดนิทางถงึเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ เกาะใตป้ระเทศ
นวิซแีลนด ์เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามขอ’
ประเทศ 

 นวิซแีลนด ์หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้
น าท่านชม เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ท ีไ่ดรั้บสมญา
นามว่“เมอืงอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชม
สวนสาธารณะแฮกลยี์ ศาลาว่าการประจ าเมอืง  
ชมความงามของ แม่น ้าเอว่อน (AVON) ท ีไ่หลผ่านกลางเมอืงอย่างสงบ
เยือกเย็น ท่านจะไดเ้ห็นคนถ่อเรอืไปตามสายน ้าท ีไ่หลเอือ่ย มกี ิง่หลวิระยา้
อยู่เหนอืน ้า เหมอืนในสวนสาธารณะกลางเมอืงผูด้ไีม่มผีดิ เท ีย่วชมสวน
พฤกษศาสตร ์จากนัน้น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาแคชเมยีร ์ยอดเขาสูงทีท่่านจะ
สามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 

เท ีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
 เดนิทางสู่ เมอืงแอชเบอรตั์น เมอืงทีอ่ยู่ทุ่งราบแคนเทอรเ์บอรร์ที ีค่นส่วนใหญ่มอีาชพีท าฟารม์เลีย้งแกะ หรอื

ฟารม์วัว ใหท้่านไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงไม่ว่าจะเป็นผลติภัณฑบ์ ารุงผวิ เซร่ัม ครมีลาโนลนิ หรอืจะชือ้ของ
ฝาก อาทเิช่นตุ๊กตาแกะ  

เท ีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจนี ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก  ASHBURTON HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงดะนดีนิ แวะชมหาดเมารากทิ ีม่ลัีกษณะหาดทรายมหีนิ
รูปทรงแปลกตาทีห่าชมไดย้ากและไม่มที ีไ่ดเหมอืน มลัีกษณะเป็นลูกกลมๆ
เหมอืนลูกฟุตบอลปกคลุมกลาดเกลือ่นไปทั่วพื้นท ีห่าดทรายและโขดหนิ
โดยคลืน่น ้าทะเลทีพั่ดสาดขึน้ลงหาดนีอ้ยู่เป็นประจ าสม ่าเสมอเป็นเวลา
หลายหมืน่ปี   

เท ีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดะนดีนิ น าท่านเขา้สู่ตัวเมอืงดะนดีนิเมอืงทีเ่คยเป็น
เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในนวิซแีลนดใ์นยุคตืน่ทองและไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งสก๊อต
แลนดผ่์านชมสถานทีส่ าคัญของเมอืง ชมมหาวทิยาลัยโอทาโกซึง่เป็น
มหาวทิยาลัยแห่งแรกของนวิซแีลนด ์ชมอาคารของสถานรีถไฟฟ้าทีเ่ก่าแก่
ผ่านชมสวนรุกชาตแิห่งเมอืงดะนดีนิท ีต่กแต่งอย่างสวยงาม น าท่านชม  
ปราสาทลารนั์ค  (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนดแ์ห่งเดยีว
ในนวิซแีลนด ์ปราสาทนีเ้ป็นบา้นส่วนตัวของตระกูลบารเ์กอร ์ใชเ้วลาหลายปี
ในการปรับปรุงปราสาทใหค้งเดมิอย่างตระการตาใหท้่านเขา้ชมการตกแต่ง
ภายในทีส่วยงาม อาทเิช่น เฟอรน์เิจอรแ์ละเครือ่งใชใ้นสมัยก่อน และหอ้ง
ต่างๆมากมาย ปราสาทแห่งนีอ้ยู่บนเนนิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บุฟเฟ่ต ์ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม SCENIC HOTEL DUNEDIN CITY หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางออกจากเมอืงดะนดินิ เดนิทางต่อสู่ เมอืงควนีสท์าวน ์(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.30 นาท)ี ชม

เมอืงควนีสท์าวน ์เมอืงขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาตทิ ีง่ดงามรมิทะเลสาบทีม่นี ้าใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่
นักท่องเท ีย่วพลาดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งมาเยอืน 



CODE : BNW01  

 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง   (15 เมษายน 2562 ) ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์– ควีนสท์าวน ์

 

เท ีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหารไทย  
 หลังจากนัน้หากมเีวลา น าท่านซือ้ทัวรน์อกรายการส าหรับการน่ังเรอืเร็วเจ็ตโบ๊ท หรอื กระโดดบันจี ้
 เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรอืเร็วนีอ้อกแบบมาใหว้ิง่ดว้ยความเร็วและ          หมุนได ้360 องศา 

พรอ้มคนขับทีม่คีวามช านาญเป็นพิเศษ ใหทุ้กท่านทีน่ั่งเรอืมคีวามตืน่เตน้และสนุกสุด ๆ  แบบไม่รูล้มืและเป็น

ความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี ้  

 ชมการกระโดดบันจีท้ ีส่ะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท าการใหนั้กท่องเท ีย่วท า

กจิกรรมอันน่าตืน่เตน้นีจ้นมชีือ่เสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมทีจ่ะพลาดไม่ไดเ้มือ่ทา่นมาเทีย่วนวิซแีลนด ์

กระโดดจากสะพานดว้ยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน ้าอันใสและเชีย่วกราดใตส้ะพาน  

 (การน่ังเรอืเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรอืกระโดดบันจีเ้ป็นทัวรน์อกรายการ กรุณาตดิต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้ทัวร ์จะไม่
สามารถการันตว่ีาจะท าไดห้รอืไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จงึขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรอืจ านวนจ านวน
การจองในแต่ละวันรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรอืความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  ส าหรับผูท้ ีน่ั่งรถไปคันเดยีวกัน
แต่ไม่ไดซ้ือ่ทัวรน์ ีส้ามารถ เดนิเล่น ถ่ายรูป ซือ้ของทีร่ะลกึหรอืเครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย)  

   
 น าท่านขึน้กระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์ีค เป็นกระเชา้ท ีน่ั่งได ้4 คนระยะทางขึน้สู่ยอดเขา 730 เมตร ท่าน

จะไดสั้มผัสความสวยงามของเมอืงควนีสท์าวนท์ัง้เมอืงในมุมสูงทีท่่านจะมองเห็นอาคารบา้นเรอืนทีป่ลูกสรา้งตาม
ไหล่เขาพรอ้มกับทะเลสาบวาคาทปูีทีส่วยงายดา้นล่างชมยอดเขาทีบ่า้นเมอืงทีส่วยงาม  

     
 
ค ่า รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาตพิรอ้มชมววิอันสวยงามของเมอืงควนีส์

ทาวน ์
 น าท่านเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม  MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู่มลิฟอรด์ซาวน ์โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ 

เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาตมิลิฟอรด์ซาวดผ่์านเขตป่าพรุป่าเบญจพรรณทุ่งกวา้งเขา้สู่วนอุทยานแห่งชาตมิลิ
ฟอรด์ซาวด ์(MILFORD SOUND) ในดนิแดนส่วนทีเ่ป็นฟยอรด์แลนด ์(FIORD LAND) ซึง่ถูกประกาศใหเ้ป็น
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (16 เมษายน 2562 )  ควีนสทท์าวน ์ – โอมาราม่า – ทะเลสาบเทคาโป – ไครส้ทเ์ชิรช์  

 

มรดกโลกทางธรรมชาต ิของขัว้โลกใตซ้ึง่มใีนลักษณะนีเ้พียง 2 แห่งในโลกกล่าวคอืภูมปิระเทศแบบทะเลที่
เคยเป็นธารน ้าแข็งในยุคโบราณกัดเซาะหนิท าใหน้ ้าท่วมแทนทีก่ลายเป็นอ่าวลกึระหว่างทางท่านจะไดช้มความ
งามทีส่รา้งโดยธรรมชาตทิะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่สราวกระจก เป็นทะเลสาบทีท่่านจะสามารถ
มองสะทอ้นภาพภูเขา ซึง่เป็นววิอยู่เบือ้งล่าง  และใหท้่านดืม่น ้าแร่บรสุิทธิจ์ากธรรมชาตทิ ี ่MONKEY CREEK 
และแวะชมน ้าตกทีม่คีวามยิ่งใหญ่ที ่CHASM 

    
เท ีย่ง น าท่านล่องเรอืส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาตโิดยรอบ ตืน่ตาตืน่ใจกับ

ภาพของสายน ้าตกอันสูงตระหง่านของน ้าตกโบเวน ซึง่มคีวามสูง160เมตรจากหนา้ผา ชมแมวน ้านอนอาบแดด
บนโขดหนิอย่างสบายใจ พรอ้มรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบ์นเรอื จากนัน้ล่องเรอืกลับสู่ท่าเรอื เพื่อ
เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลับสู่ เมอืง ควนีสท์าวน ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า อาหารจนี ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม  MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางผ่านเมอืงโอมาราม่า เมอืงขนาดเล็กบนทีร่าบสูง ผ่านเมอืงครอมเวลล ์เมอืงแห่งสวนผลไม ้

Mrs.Jones Fruit Stall ใหท้่านไดแ้วะซือ้ผลไมส้ด แหง้ และแปรรูป
นานาชนดิของนวิซแีลนด ์

เท ีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบ์คีวิ  
น าท่านเดนิทางสู่ แวะฟารม์แซลม่อน ให ้
ท่านไดอ้สิระในการชมฟารม์เลีย้งปลา
แซลม่อนน ้าจดืและใหท้่านไดอ้สิระใน
การซือ้แซลม่อนคุณภาพสูงและรสชาติ
เยื่ยมทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหนึง่ใน
ประเทศนวิซแีลนด ์ใหท้่านไดล้ิม้รสแซ
ลม่อนแสนอร่อยหรอืจะซือ้เป็นของฝาก
คนทางบา้นก็เป็นทีย่อดนยิมอย่างมาก
จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านชม 
ทะเลสาบปูคาก ิท ีม่คีวามงดงามด่ัง

ภาพวาด แวะจุดชมววิของ อุทยานแห่งชาตเิมา้ทคุ์ก้ บรเิวณเทอืกเขา
เซาทเ์ทริน์แอลป์ ยอดเขาเมา้ทคุ์ก้ท ีม่คีวามสูงถงึ 3,754 เมตร บนปลาย
สุดของยอดเขามหีมิะและธารน ้าแข็งปกคลุมตลอดปี เดนิทางต่อสู่ 
ทะเลสาบเทคาโป ทีส่วยงามและเงยีบสงบน ้าในทะเลสาบมสีเีขยีวอมฟ้า
หรอืบางท่านเรยีกว่าทะเลสาบสนี ้านม สพีิเศษนีเ้กดิจากแร่ธาตุผสมกับ
ธารน ้าแข็งของภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชม
อนุสาวรยี์สุนัขตอ้นแกะ ทีเ่จา้ของฟารม์ใหค้วามส าคัญมากเพราะช่วย
เจา้ของในการตอ้นแกะในฟารม์อันกวา้งใหญ่ และใกล ้ๆ กันนัน้ท่านจะได ้
เห็นโบสถข์นาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ ีเ่ล็กทีสุ่ด
ในประเทศนวิซแีลนดท์ ียั่งคงใชใ้นการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จาก
อดตีจนถงึปัจจุบัน หากท่านเขา้ไปดา้นในมองผ่านหนา้ต่างออกมาดา้น
นอกแลว้ท่านจะประทับใจกับววิของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่
สวยงามราวกับภาพวาด  
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วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง  (17 เมษายน 2562 )   ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

 
จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงแอชเบอรตั์น เมอืงทีอ่ยู่ทุ่งราบแคนเทอรเ์บอรร์ที ีค่นส่วนใหญ่มอีาชพีท าฟารม์เลีย้งแกะ 
หรอืฟารม์วัว ใหท้่านไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงไม่ว่าจะเป็นผลติภัณฑบ์ ารุงผวิ เซร่ัม ครมีลาโนลนิ หรอืจะชือ้
ของฝาก อาทเิช่นตุ๊กตาแกะ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารไทย 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม  NOVOTEL CHRISTCHURCH HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 
10.50 น.  เหริฟ้าสู่ สงิคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 298  
17.40 น. เดนิทางถงึ สงิคโปร ์แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
18.35 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 978 
20.00 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวัสดภิาพ  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODE : BNW01  

 

 

อัตราค่าบรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง 11 – 17 เมษายน 2562( สงกรานต)์ 
 

 
คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต๋ัว 
 

ราคาไม่รวมต๋ัวเครือ่งบนิตลอดการ
เดนิทาง 

ผูใ้หญ่ พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง 92,900.- บาท 56,900.- บาท 
เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่  89,900.- บาท 53,900.- บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 85,900.- บาท 49,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 80,900.- บาท 44,900.- บาท 
หอ้งพักเดีย่วเพิ่มท่านละ 14,900.- บาท 14,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านที ่3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 
 
ราคาทัวรร์วมค่าวซ่ีากรุ๊ป หรอื วซ่ีาครอบครัวแลว้ หากท่านตอ้งการยื่นวซ่ีาเดีย่วกรุณาจ่ายเพิ่ม  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยื่นวซ่ีาก่อนคณะ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่นไขการยื่นวี
ซ่าขึน้อยู่กับเอกสารของท่าน ทางบรษัิทฯ จะเป็นคนพิจารณา)   
ควรยื่นวซ่ีาล่วงหนา้โดยสามารถเก็บเอกสารมายื่นวซ่ีาไดตั้ง้แต่วันที ่15 มกราคม – 12 มนีาคม 2562 
*** ราคานีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน ้ามันของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื ปรับราคาเพิ่มขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 
2 อาทติย์ก่อนเดนิทาง 

*** ในกรณีท ีอ่อกต๋ัวแลว้ยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิค่าต๋ัวใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของต๋ัว
แบบหมู่คณะ 

*** บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในเรือ่งต๋ัวท ีลู่กคา้ซือ้เองเพื่อต่อเท ีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ  ท ีจ่ะมาเดนิทางกับคณะเราหาก
เทีย่วบนิล่าชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรอืทีน่ั่งบนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอน
จองทัวรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วัน เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยู่กบัสายการ
บนิจะพิจารณาให ้

*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความ
ปลอดภัยจากแผ่นดนิไหวและการเท ีย่วประเทศของนวิซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิ ีน่ั่งรถยาวในแต่ละวัน  

*** กรณีลูกคา้มวีซ่ีาอยู่แลว้ หรอื มบัีตรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทาง
บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพินจิของเจา้
หนา้ตรวจคนเขา้เมอืง   

*** กรณีลูกคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต๋ั้ว ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษัิทฯ จะไม่ท าประกันการเดนิทางให ้
เนือ่งจากไม่ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

*** การรเีควสทีน่ั่งขึน้อยู่กับพิจารณาของทางสายการบนิ และ หากท่านใดรเีควส long leg ทางสายการบนิไม่รับจอง 
และทางลูกคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผลกับทางเคาทเตอรเ์ชคอนิดว้ยตัวท่านเอง 

อัตรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

2. ค่าโรงแรมทีพั่ก (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง)  ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท ีย่ว  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

3. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่  ี

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกันการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 
บาท  
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ส าหรับผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุ๊ปตัง้แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท ีย่วกับทัวรเ์ท่านัน้ เงือ่นไขการคุม้ครอง 
 หากลูกคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกันไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกัน(รายเดีย่ว) ลูกคา้สามารถจัดท าเอง

ได ้หรอืกรุณาตดิต่อสอบถามกับทางบรษัิทฯ    
 ประกันการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ ีอ่ายุต ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งท าประกันเพิ่ม) 
 ลูกคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  
 ลูกคา้ท ีไ่ม่ไดต้รงตามเงือ่นไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งท าประกันกับทางบรษัิทฯ หรอืท าประกันการ

เดนิทาง 
 ลูกคา้ท ีจ่อยแลนด ์ท ีอ่าศัยอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

6. ค่าน ้ามันจากสายการบนิ  ณ วันท ี 15 ตุลาคม 2560 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษี
น ้ามันของสายการบนิหากมกีารเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้หลังจากนี ้

7. ราคารวมวซ่ีาแลว้ กรณีมวีซ่ีานวิซแีลนดอ์ยู่แลว้ คนืใหท้่านละ 2,500 บาท 

8. ค่าวซ่ีากรุ๊ปหรอืครอบครัวแบบท่องเทีย่วประเทศนวิซแีลนด ์ หากตอ้งการยื่นวซ่ีาเดีย่วจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรอื 
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไม่ยื่นพรอ้มคณะ ตอ้งจ่ายค่าวซ่ีาเพิ่ม 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

2. กรณีท ีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ ตอ้งขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวซ่ีา 

3. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่า สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง  

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรดี ฯลฯ 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

7. ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขับรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประ
เป๋าทีโ่รงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วน
ใหญ่ไม่มพีนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

8. ไม่มแีจกน ้าดืม่บนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นช่ัวโมง 
10. ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นต๋ัวกรุ๊ป 

เงือ่นไขการจองทัวรแ์ละการช าระเงนิ  

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวรห์นึง่ท่าน  

2. ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศนวิซแีลนด ์
ก่อน 30 วันท างาน หรอืก่อน 21 สัปดาห ์ 

3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศนวิซแีลนดล่์าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกต๋ัวกบัทางสายการ
บนิ และผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด 

4. ส าหรับส่วนทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ หากไม่ไดรั้บเงนิ
ครบทัง้หมดก่อนวันเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

เงือ่นไขการยกเลกิ  (สงกรานต ์) 

ค่ามัดจ าทัวรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหนา้ซึง่ไม่สามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทาง
ยกเลกิหรอืไม่สามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี ้

1. แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  60วัน ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

2. แจง้ล่วงหนา้ 41 – 59 วัน ก่อนเดนิทาง หักค่ามัดท่านละ 30,000 บาท  
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3. แจง้ล่วงหนา้ 31 – 40 วัน ก่อนเดนิทาง  หักค่าใชจ่้าย 50% จากราคาทัวร ์  

4. แจง้ล่วงหนา้ 1 – 30 วัน ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหตุ  

รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เนือ่งจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ บรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบในกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณา
แลว้ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิไหท้่านไดไ้ม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท ีส่ถานทูตงด
ออกวซ่ีาอันสบืเนือ่งมาจากเอกสารไม่ครบหรอืตัวผูโ้ดยสารเองตอบค าถามไม่ชัดเจน รวมถงึจะไม่รับผดิชอบในกรณีท ีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย  
นอกจากนีบ้รษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่า่นออกต๋ัวเองเพื่อต่อเครือ่งในกรณีท ีส่ายการบนิ
ระหว่างประเทศล่าชา้ 

เอกสารในการขอวซ่ีา 
1. หนังสอืเดนิทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

2. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิว้ครึง่หรอื 2 นิว้ 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 

4. ใบรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยู่ (ใชภ้าษาอังกฤษเท่านัน้) ส าเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

 -ประวัตกิารท างานควรระบุระยะเวลาท างานทัง้หมด รวมถงึ ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท  ์
5. ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรับรองจากตน้สังกัด และส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด 

6. หลักฐานการเงนิ  ตอ้งของ statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน จากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ  

7. เด็กอายุต ่ากว่า 16 ปี จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมี
หนังสอืยินยอมจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนังสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสาร
ส าเนาทะเบยีนบา้น+บัตรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

8. หลักฐานประวัตกิารศกึษา(ส าหรับเด็กนักเรยีน/นักศกึษา)อาท ิหนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน(ตัวจรงิ) กรณีปิด
เทอมใชส้ าเนาบัตรนักเรยีน หรอืใบวุฒบัิตร ใบแสดงผลการเรยีน ใบรายงานจากโรงเรยีน   

9. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้มสี าคัญมาก)  

10. กรณีถา้เป็นครอบครัวทีม่สีาม ีภรรยา และมบุีตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกันสามารถยื่นวซ่ีารวมกันไดเ้ป็นวซ่ีา
ครอบครัว 

11. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทท์ ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในส าเนาบัตรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้น 

12. หากท่านตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางไปประเทศอืน่ก่อนเดนิทางกับเรา กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีเ่พราะหากยื่นหนังสอืเดนิ
ทางเขา้ไปในสถานทูตแลว้ไม่สามารถเอาหนังสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึก าหนดวันออกวซ่ีา 

13. ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาประมาณ 20-25 วัน(การยื่นวซ่ีาใชเ้วลาประมาณ  15-20 วัน  ไม่รวมเสาร-์อาทติย์ และหากมี
การขอเอกสารเพิ่มเตมิจะตอ้งเลอืนวันรับผลวซ่ีาออกไปอกี) 

14. หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) ตอ้งน าไปยื่นกับทางศูนย์ยื่นกอ่น และจะไม่น าเล่มเขา้ไปในสถานทตู 

15. ผลวซ่ีาจะไม่ตดิเล่มแต่จะออกมาเป็นเอกสารยืนยันและหมายเลขวซ่ีาแทน เพราะเป็นแบบ E-Visa โดยไม่ตอ้งตดิใน
เล่ม 



CODE : BNW01  

 

 

กรณีถูกปฎเิสธวซ่ีา  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด หรอื หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอ

วซ่ีาใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่ พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทันก าหนดวันเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และ

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด 

3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใชห้ลักฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ 

หรอืผดิวัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด 

4. กรณีท ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวซ่ีาของ

ท่าน ขึน้อยู่กับทางบรษัิทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขส าคัญของการพิจารณาวซ่ีา 
การพิจารณาอนุมัตวิซ่ีานัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได ้ซึง่ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเท ีย่วยังตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้ 

กรุณาเตรยีมเอกสารทีข่อไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวซ่ีา 

**** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับยื่นวซ่ีา หากบรษัิทฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะ
ยื่นท่องเท ีย่ว*** 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ 
เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 
โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซี่าของทา่น 

(ขอ้มูลตรงนีท้างบรษิทัฯ จะน าลงกรอกในฟอรม์วซี่า ส าคญัมาก ขอ้ใหทุ้กทา่นตอบความจรงิ แล้วส่งกลบัให ้
เจา้หนา้ที)่ 

 
1. ชือ่ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   
........................................................................................... 
2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ 
................................................ 
3. ชือ่ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี ................................................................................................. 
4. ท ีอ่ยู่ปัจจุบัน (ท ีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณยี ์ 
................ 
โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 
5. อาชพีปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ 
...................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่...................................................................................................................... .... รหัสไปรษณีย์ 
............................. 
โทรศัพทท์ ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกัน
อยู่ 
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 
ชือ่-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดอืน-ปีเกดิ 
........................................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ท ีต่ดิต่อไดส้ะดวก) 
........................................................................................................................... 
โทรศัพทท์ ีบ่า้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรุณาระบุ  
 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์............................ 
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 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรุณาระบุสถาบันการศกึษา 
.................................................................................. 
ทีอ่ยู่ ............................................................................................................................. ..............
โทรศัพท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้นีส้ าคัญมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจรงิจะมผีลท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซ่ีาหรอืออกไม่ทันวันเดนิทาง) 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง หรอื (DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 

 10.5 หอ้งพักผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.6 หอ้งพัก 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง    

 11. อาหาร        ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิส 

      อ ืน่ๆ............................................................ 
 

*** ทีน่ั่งส าหรับกรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีน่ั่งทั่วไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ท ีน่ั่งดา้นหนา้สุด (long leg seat)  
ทางสายการบนิจะจัดทีน่ั่งตามความเหมาะสม 

 

 

 
 
 

 


