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BW.  Discovery South Island New Zealand 8 Days 

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พคี 

ล่องเรือชมความงามมลิฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า  
ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์ – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า 

พิเศษ  !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พคี  + ววิอนังดงามของควนีส์ทาวน์ 

รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ  
 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง  2 – 9 พฤษภาคม 2563 // 3 – 10 มิถุนายน 2563//22-29 กรกฎาคม2563 

    12 – 19 สงิหาคม 2563 // 17 – 24 กนัยายน 2563  
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วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง  – แอชเบอรต์ั้น - ทะเลสาบเทคาโป  

    ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ-ทไวเซิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์

สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง 

12.15 น. เหินฟ้าสู่ สงิคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที่  SQ 975 

15.40 น. เดินทางถงึ สงิคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบินให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้ามากมายที่สนามบินประเทศ

สงิคโปร์ 

19.50 น. ออกเดินทางสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 297 

 

 

              09.30 น. เดินทางถงึเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสามของประเทศ

นิวซีแลนด์หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์

เบอร์ร่ีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่

ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์าํรุงผวิ เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนํา้ในทะเลสาบมี 

  สเีขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสนีํา้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารนํา้แขง็ของ

ภเูขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้

ความสาํคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนัน้ันท่านจะได้

เหน็โบสถข์นาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ี่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์  

2 

ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น  

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนขัตอ้น

แกะ –ทไวเซิล 

TWIZEL  

3 
ทไวเซิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์ 

กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์ีค 
QUEENSTOWN  

4 
ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์

– ควีนสท์าวน ์
QUEENSTOWN  

5 
ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ์

กลาเซียร ์
FOX GLACIER  

6 
ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์

อลัไพน ์–ไครส้ทเ์ชิรช์ 

CHRISTCHRUC

H  

7 ไครส้ทเ์ชิรช์-ล่องเรือชมวาฬ-ไครส้ทเ์ชิรช์ 
CHRISTCHRUC

H  

8 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  
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วนัทีส่ามของการเดินทาง  ทไวเซิล–ครอมเวลล–์ควีนสท์าวน-์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บพคี 

ยังคงใช้ในการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถงึปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่าน

 หน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสาบเทคาโปและ 

  ยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด  

 

 

 

 

 

 

  นาํท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของ

ทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก้ 

บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กโดดเด่นด้วยความสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขามี

หิมะและธารนํา้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN  HOTELหรือเทยีบเท่า 

  
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์เมืองแห่งสวน 

  ผลไม้ ให้ท่านได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากน้ันเดินทางต่อสู่  

  เมืองควีนสท์าวนช์มเมืองควีนสท์าวน์ เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่  

  มีนํา้ใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารไทย  

  หลังจากน้ันหากมีเวลา นาํท่านซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่น่ังเรือมีความ

ต่ืนเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศน้ี   

 ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดทาํการให้

นักท่องเที่ยวทาํกจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาด

ไม่ได้เม่ือท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนนํา้อนัใส

และเช่ียวกราดใต้สะพาน  
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วนัทีส่ีข่องการเดินทาง     ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์– ควีนสท์าวน ์

 

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่า

จะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถึงเวลาที่

เหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูที้น่ ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ้ื้อทวัรน้ี์สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือ

ของทีร่ะลึกหรือเครือ่งดื่มตามอธัยาศยั)  

   
   นาํท่านขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 

730 เมตร  ท่านจะได้สมัผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่านจะมองเหน็

อาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปีูที่สวยงามด้านล่างชมยอดเขาที่

บ้านเมืองที่สวยงาม  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
 

ค า่   รบัประทานอาหารพเิศษ..แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติพรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน  ์

 

 

 

 

 

นาํท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL  หรือ 

เทียบเท่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่มิลฟอรด์ซาวน ์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดับ  

2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้า

สู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง   ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

(FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 

2 แห่งในโลกกล่าวคือภมิูประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารนํา้แขง็ในยุคโบราณ กดัเซาะหินทาํให้นํา้ 

ท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ 

MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภเูขา ซ่ึง

เป็นวิวอยู่เบื้องล่าง  และให้ท่านด่ืมนํา้แร่บริสทุธิ์จากธรรมชาติที่  MONKEY CREEK และแวะชม

นํา้ตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM 

เทีย่ง  น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ต่ืน

ตาตื่นใจกบัภาพของสายนํา้ตกอนัสงูตระหง่านของนํา้ตกโบเวน ซ่ึงมีความสงู160เมตรจากหน้าผา ชม

แมวนํา้นอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์น

เรือ จากน้ันล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนสท์าวน์  

 

   
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงู ผ่านไร่องุ่นที่

นาํมาผลิตไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมี

ภเูขาสงูอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ทาํให้เป็นเมืองที่มีทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อกีเมืองของ

นิวซีแลนด์  

จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสทผ่์านทะเลสาบและภเูขาสงูที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทบัใจ

ตลอดสองข้างทาง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบทอ้งถิน่ ) 

 นาํท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร์ ชมธารนํา้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยูในเวสต์แลนด์เนช่ันแนลปาร์ก ที่มี

ความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่งหน่ึงชมความมหัศจรรย์ของธารนํา้แขง็ที่เคล่ือนลงมาอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธารนํา้แขง็สขีาวระยิบระยับ สลับกบัสเีขียว

มรกตอนังดงาม  
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วนัทีห่กของการเดินทาง   ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง   ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬไคคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม แบบตะวนัตก 

 นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขียวหรือหยก ชาว

เมารีเชื่อกนัว่าหินสเีขียวน้ีจะช่วยรักษาความสงบแขง็แรง และจะนาํอาํนาจมาสู่ตนและครอบครัว 

อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN)  ให้ท่านน่ังรถไฟทรานซอ์ลั

ไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขาน

ว่าเป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะ และต้นไม้หลากสเีปล่ืยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกบั 

 

 

 

 

 

 

ภเูขาเขียวขจี และฝงูแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้าชื่นชมทวิทศัน์อนังดงามด่ังภาพวาดเพลิดเพลินไป

ตลอดสองข้างทาง  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารจีน 

    นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHRISTCHRUCH CROWNE PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆน่ารักริมฝั่งทะเลทาง

ตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ต้ังแต่ปี ค .ศ. 1843-1922 

และยังเป็นเมืองที่อดุมสมบูรณ์ เหมาะสาํหรับการเพาะปลูกและเล้ียงแกะ เมืองไคคูร่ามีช่ือเสยีงด้าน

การจัดทวัร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์จัดให้มีทวัร์ชมปลาวาฬ  

(การออกเรือชมปลาวาฬข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณทีีม่ีพายุ หรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือ

ได ้บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือใหใ้นราคากรุ๊ปทัวร์ทีจ่องเอาไว ้และส าหรับเด็กอายุต า่กว่า 4 ขวบไม่

อนุญาตใหข้ึ้นเรือเพือ่ความปลอดภยั)  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   
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วนัทีแ่ปดของการเดินทาง  ไครส้ทเ์ชิรช์ – สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

 นาํท่านลงเรือยอร์ชลาํใหญ่ที่มีความจุได้ถงึ 40-50 คน สู่กลางทะเลเพ่ือเกบ็เกี่ยวประสบการณ์ 

        การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุส์เปร์ิม ซ่ึง เป็นสตัว์ที่สง่างามที่สดุของโลกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

ท่านอาจจะพบกบัปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนิด แมวนํา้ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอกี

หลากหลายพันธุท์ี่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่งในบางฤดูกาลอกีด้วย  (ใชเ้วลาในการล่องเรือ

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  CHRISTCHRUCH CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

10.50 น.  เหินฟ้าสู่ สงิคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 298  
17.40 น. เดินทางถงึ สงิคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

18.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 978 

20.00 น. เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ  

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

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง  2 – 9 พฤษภาคม 2563 // 3 – 10 มิถุนายน 2563//22-29 กรกฎาคม2563 

    12 – 19 สงิหาคม 2563 // 17 – 24 กนัยายน 2563  
 

 
คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 104,900.- บาท 69,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  97,900.- บาท 63,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 92,900.- บาท 59,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 87,900.- บาท 55,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  15,900.- บาท 15,900.- บาท 



 

BW...NZ  Discovery  South Island  8D (SQ)   MAY-SEP20  PAGE 8 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 
ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซีา่ครอบครวัแลว้  หากทา่นตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซีา่กอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์เฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วี
ซา่ขึน้อยู่กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ข้ึนไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก่์อนเดนิทาง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ใหไ้ด ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซ่ีาอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ทาํประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม ์
*** การรเีควสทีน่ัง่ขึน้อยู่กบัพจิารณาของทางสายการบนิ และ หากท่านใดรเีควส long leg ทางสายการบนิไม่รบัจอง และทางลกูคา้
ต้องชีแ้จงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอนิดว้ยตวัท่านเอง 

อตัราน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 
2. คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึง่หอ้ง)  คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่่ านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพร้อมกรุป๊ตัง้แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้
 เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งทาํประกนั (รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเอง
ได ้หรอืกรณุาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไมคุ่ม้ครองผูท้ ีอ่ายุตํ่า กวา่ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งทาํประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม์   
 ลกูคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามเงือ่นไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ทา่นตอ้งทาํประกนักบัทา งบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการ
เดนิทาง 
 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด์ ทีอ่าศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

6. คา่น้ํามนัจากสายการบนิ  ณ วนัที  15 ตุลาคม 2561 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษี
น้ํามนัของสายการบนิหากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจากนี้  

7. ราคารวมวซีา่แลว้ กรณมีวีซีา่นวิซแีลนด์อยู่แลว้ คืนให้ท่านละ 2,500 บาท 
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8. ค่าวีซ่ากรุป๊หรือครอบครวัแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 
บาท หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไมย่ื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไมร่วม 
1. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. กรณทีีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซีา่  
3. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่  สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ  
6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. คา่ทปิไกด์ คา่ทปิคนขบัรถของนวิซแีลนด์ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋า

ทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่
ไมม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ  

0. ไมมี่แจกน ้าด่ืมบนรถและไมแ่จกกระเป๋า 
1. ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง  
2. ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนื่องจากเป็นตัว๋กรุ๊ป 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศนิวซแีลนดก่์อน  30 

วนัทาํงาน หรือก่อน 4 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศนิวซแีลนดล่์าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล

วซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามัดจาํทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านที่รอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้อ่านเงือ่นไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การยกเลิก  

***กรณีที่ลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี*** 

หมายเหตุ  

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิหรือรถตดิ หรือปิดถนน ระหว่างทาํทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถงึ

ความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผดิ

กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ห้ามผู้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ดงันี้  

3.1  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 
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3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอนัเนื่องจากหนังสอืเดนิทาง

ชาํรดุหรือมีการประทบัตราอืน่ๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกนิ 6 เดอืนใน

วนัเดนิทาง 

3.2  กรณลีูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วนัเดนิทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดนิทาง  

3.2 กรณทีี่สถานทูตงดออกวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตร ฐานใน

เรื่องการเงนิและการทาํงานของตวัผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวซ่ีา  

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย  

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่

สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์  

 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด*์ เทศกาลควรยืน่วีซ่าก่อนเดินทาง 35 วนั* 

 หนังสอืเดนิทางมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน และถ่ายส าเนาหนา้ที่มีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด 

(ส าคญัมาก) 

1. รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว 

2. สาํเนาทะเบียนบ้าน และ สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

4. ใบรับรองการทาํงานของบริษัทที่ทาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น) ต้องระบุตาํแหน่ง เงนิเดอืน ระยะเวลาทาํงาน  

- สาํเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

5. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสงักดัต้องระบุเงนิเดอืน ตาํแหน่ง ระยะเวลาทาํงานทั้งหมด เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น 

 หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุด บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน  – ใช้

ภาษาองักฤษเท่านั้น 

 เดก็อายุตํ่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับิดาจะ 

ต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดนิทางคนเดยีวต้องมีหนังสอือนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้อมเอกสาร

สาํเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงนิของบิดาหรือมารดา (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

6. หลักฐานประวตักิารศกึษา(สาํหรับเดก็นักเรียน/นักศกึษา)ภาษาองักฤษเท่านั้น อาท ิหนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน

(ตวัจริง) กรณปิีดเทอมใช้สาํเนาบัตรนักเรียน หรือใบวฒิุบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

7. ใบเปลี่ยนช่ือ (ถ้ามีสาํคญัมาก) – พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

8. กรณุาใส่หมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถตดิต่อได้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบ้าน 

** ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้หากต้ องการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย เพิม่เติมใบ

ละ 500-800บาท ข้ึนอยู่กบัเอกสารที่แปลนั้นๆ ** 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค า

รอ้งขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว 

และทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  



 

BW...NZ  Discovery  South Island  8D (SQ)   MAY-SEP20  PAGE 11 

 3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตผุลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน

ข้อเทจ็จริง หรือผดิวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวซ่ีาท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

 4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯ ข อสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีา

ของท่าน ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมัตวิซ่ีานั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถแ ทรกแซงการ

พิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่ก าหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่ท่องเทีย่ว** 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ชื่อ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณยี์  ......................... 

โทรศพัทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณยี์ ............................. 

โทรศพัทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรณุากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทางไปด้วยกนั   กรณุาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศกึษา กรณุาระบุสถาบันการศกึษา ...............................................................................ที่

อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณยี์ ............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตยีงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    
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 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตยีง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตยีง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อววั  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดนิ/ริมหน้าต่าง/อืน่ๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัต์ไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


