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  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9เกาะใต้ 9  วนัวนั  7 คืน7 คืน  
 

  

 
  

 
  

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย 
 
 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่าํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ นําท่านชมท่าเรอืรมิอ่าวที่
สวยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลาํ  

  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์  
  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตร์

ไตรภาคฟอรม์ยกัษ์  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี 
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แหง่หนึ่งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มเขา้ชมฟารม์แกะอยา่งใกลช้ดิ 
 ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่หีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกายระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั 
  เมืองไคร้สท์เชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผ่านกลาง

เมอืงอยา่งสงบเยอืกเยน็  

  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน้ํามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน้ําแขง็จากภเูขาทีม่หีมิะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรยีส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

  นําท่านขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชา้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทางขึน้สูย่อดเขา 730 เมตร    

  นําท่านขึน้เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจบุนัมอีายุมากว่า100 ปี ไดร้บั
สมญานามว่า “ Lady of the Lake”    นาํท่านสู่วอลเตอรพ์ีคฟารม์ ชมการตัดขนแกะและสนัุขต้อนแกะ  

  นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหวา่งทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บัการ
กล่าวขานวา่เป็นเสน้ทางซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  

  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธารน้ําแขง็ทีง่ดงามแหง่หนึ่งทีส่วยงาม ชมธารน้ําแขง็อกีแหง่หนึ่งทีอ่ยูใ่นเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนล
ปารก์ ทีม่คีวามสวยงามอยูใ่นเขตป่าฝนอกีแห่งหนึ่งชมความมหศัจรรยข์องธาร  

  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีทูีม่น้ํีาใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงูและมกีจิกรรมอนัน่า
ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมากทีสุ่ด อาท ิเชน่นัง่เรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี้  

   ชมการกระโดดบนัจีเ้มืองควีนสท์าวน์เป็นการกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดทาํการใหน้กัท่องเทีย่วทาํ
กจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้นี้จนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมอืงควีสน์ทาวน์  

 ชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์ + รับประทานอาหารไทย 1 ม้ือ 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
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วนัแรก (วนัท่ี 11 เมษายน 63)          กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

กาํหนดการเดินทาง  11 -19  เมษายน  2563  ( สงกรานต)์   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (TG) 

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดนิทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด ์โดยเที่ยวบนิที่ TG 491 

 
 

DAY 
ITINERARY 

HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์  

2 
อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย 

ทาวเวอร ์–ช็อปป้ิง 

Hotel in  

Auckland 

3 

อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โร

โตรวั-อะโกรโดม-ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-

ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารคํา่ 

Hotel in  Rotorua 

4 
โรโตรวั–ถํ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – 

อ็อคแลนด-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

5 

ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเท

คาโป-ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-โอมา

ราม่า-ครอมเวล-ควีนสท์าวน ์

Hotel in   

Queenstown 

6 

ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือ

กลไฟโบราณ-วอคเตอรพี์คฟารม์-นัง่

กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพีค 

Hotel in   

Queenstown 

7 
ควีนสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์

กลาเซียร ์

Hotel in  Fox 

Glacier 

8 
ฟ๊อกซ ์กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟท

รานซอ์ลัไพน-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ  
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วนัท่ีสอง (วนัท่ี 12 เมษายน 63)        อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

วนัท่ีสาม (วนัท่ี 13 เมษายน 63)       อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี – 

    อะโกรโดม ฟารม์  

  ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารพีรอ้มอาหารคํา่ 

 

  

  

  

10.45 น. เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่สาํคัญทางด้านการค้า     การศึกษา 

การเงิน นาํท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยลาํ ชมสะพานฮารเ์บอร ์นาํท่าน

ผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสาํคัญย่านการค้า และตึกสาํคญัของเมือง ผ่านชมย่าน 

Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนาํท่านน่ังรถผ่านชม Parnell 

Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจาํนวนมาก  หลังจากน้ัน

นาํท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สงูถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็น

สญัลักษณ์สง่างามของโอค๊แลนด ์สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สงูที่สดุในซีกโลกใต้ เปิด

ให้บริการตั้งแต่เดือนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊

แลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิตี้คอม

เพลก็ซ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย คาสโิน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และ

โรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

            นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมูบ่า้นของชาวฮอบบิท (HOBBITON 

   MOVIE SET) สมัผัส ประสบการณ์เบื้ องหลังของสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ไตรภาค

   ฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กาํกบั เซอร์ปีเตอร์  

   แจ๊คสนั ให้ท่านได้ชื่นชมพ้ืนที่อนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา นาํชม

   หมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจาํนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 

   ออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงาม

   หน้าบ้าน  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  

   นาํท่านเดนิทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี

   ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุง

   อาหารได้โดยการนาํเน้ือสตัว์ไปฝงัในดนิที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารี

   เรียกว่าฮังง ิ(HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาํคญัของเกาะเหนือ

   ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ  

นาํท่านสู่ อะโกรโดม ฟารม์ทวัร ์(AGRODOME FARM) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึง

ของเมืองโรโตรัว และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในฟาร์มที่มีเจ้าแกะขนปุยแสนน่ารัก
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วนัท่ีสี ่(วนัท่ี 14 เมษายน 63)    โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมาร-ี ถํ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– 

                                         ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 - DฏฏฏW”ฏฏโ “ฆไครส้ทเชิรช ์

 

วนัท่ีหา้ (วนัท่ี 15 เมษายน 63)         ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียส์ุนขัตอ้งแกะ 

  โอมารามา่-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

ให้ท่านได้สมัผัสอย่างใกล้ชิด และนอกจากน้ียังมีฟาร์มวัว ฟาร์มอลัฟาก้า ผ่านชมต้นกวีีและ

พืชพันธุต้์นไม้ต่างๆของนิวซีแลนด์ที่เป็นธรรมชาติแนะน่าอยู่ของเมืองน้ี จากน้ันให้ท่านได้

อสิระในการช้อปป้ิงที่ร้านค้าของฟาร์ม  

           ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศนูย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี 

           อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํา้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง

                    มหัศจรรย์ที่เกดิขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ

                    ตามธรรมชาติ  

     นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   MILLENNIUM ROTORUA หรือเทียบเท่า 

ค า่     รับประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

 

  

  

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อย 

ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถํา้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงจากน้ันนาํ ท่านเข้า

ชม ถํ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถํา้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกาย

ระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามคํ่าคนืนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่

หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนาํท่านน่ังเรือเข้าไปในถํา้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอน

เรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถํา้หินงอกหินย้อยที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานท ี

         ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลาดไม่ได้  

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิว  

 จากน้ันเดินทางสู ่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด ์ 

18.00 น.  ออกเดินทางจากออ็คแลนด์โดยสายการบนิภายในประเทศ  เที่ยวบินที ่NZ563 

19.25 น.  ถึงสนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นาํท่านชม เมือง

ไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมอาคารบ้านเรือนที่

กาํลังสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากมีแผ่นดินไหวเม่ือหลายปีก่อนและยังมีซากปรักหักพังหลงเหลือ

อยู่ให้เหน็บ้าง  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

   นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  CHRISTCHRUCH SUDIMA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

  

  

  

  

  

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    เดนิทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํ

   ฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บาํรุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่  
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วนัท่ีหก (วนัท่ี 16 เมษายน 63)         ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์ีคฟารม์ 

  นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พีค พรอ้มอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ  

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนํา้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางท่าน

   เรียกว่าทะเลสาบสนีํา้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารนํา้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ 

   ความสาํคญัมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกันน้ัน

   ท่านจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถงึปัจจุบนั 

   หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดนิทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิว

ของทะเลสาบที ่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยาน

แห่งชาติเมา้ทคุ์ก้บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความ

สงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนํา้แขง็ปกคลุมตลอดปี   

นาํท่านเดนิทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนทีร่าบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์เมือง

แห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 
 

  
 

ค า่     รับประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

     นาํท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN  MILLENNIUM HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

  

  

  

  

  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอนํ้ าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมีอายุมากว่า

100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินใน

สมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทปูีที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขนุเขาและ

สายนํา้ใสสะอาด พร้อมสมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถงึวอลเตอรพ์ีคฟารม์   
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เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบ บาร์บีคิว ทีว่อลเตอร์พคีฟาร์ม  

         
 

 จากน้ันให้ท่านได้สมัผัสกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดยการ

ชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธติการตัดขนแกะเดนิทางจากเมืองควีนส์

ทาวน์ให้ท่านอสิระตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนสท์าวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม

มากมาย 
 

  
 

    หลังจากน้ันหากมีเวลา นาํท่านซ้ือทวัรน์อกรายการสําหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้ว่ิงด้วยความเรว็และ หมุนได้ 360 

องศา พร้อมคนขับที่มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่น่ังเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบ

ไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศน้ี   

 ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบนัจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดทาํการให้

นักท่องเที่ยวทาํกจิกรรมอนัน่าตื่นเต้นน้ีจนมีชื่อเสยีงไปทัว่โลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือ

ท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนนํา้อนัใสและเชี่ยวกราดใต้

สะพาน  

(การนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะทําได ้

หรือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจํานวนจํานวนการจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรือความ

ตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  สาํหรบัผูท้ี่น ัง่รถไปคนัเดยีวกนัแต่ไม่ไดซ้ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดนิเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของทีร่ะลึกหรือเครือ่งดืม่ตาม

อธัยาศยั)  

   
  

  นาํท่านขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์ีค เป็นกระเช้าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 
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วนัท่ีเจ็ด (วนัท่ี 15 เมษายน 62)         ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

  730 เมตร  ท่านจะได้สมัผัสความสวยงามของเมืองควีนส ์ ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่านจะมองเหน็ 

  อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปูีที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดวิว 

  เมืองที่สวยงาม 
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์ีคพรอ้มชมวิวอนัสวยงาม

ของเมืองควีนสท์าวน ์

 

 
 

 

 
 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพทีส่วยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงู

ผ่านไร่องุ่นที่นาํมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสยีงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชม เมืองวานาก้า ริม

ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสงูอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ทาํให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จากน้ันนาํท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง

ฮาสท ์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสงูที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

นาํท่านเดนิทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธารนํา้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนล

ปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่งหน่ึงชมความมหัศจรรย์ของธารนํา้แขง็ที่

เคล่ือนลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธารนํา้แขง็สขีาว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงาม 

 

 

 

  
 

ค า่    รับประทานอาหารค า่แบบตะวนัตกในโรงแรม 
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วนัท่ีแปด (วนัท่ี 16 เมษายน 61)        ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัท่ีเกา้ (วนัท่ี 17 เมษายน 61)         ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

    นาํท่านเดนิเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขยีวหรือ

หยก ชาวเมารีเชื่อกนัว่า หินสเีขียว น้ีจะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรง และจะนาํอาํนาจมาสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ท่าน น่ัง

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสี

เปล่ียนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขาเขยีวขจี และฝงูแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้า

ชื่นชมทวิทศัน์อนังดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้าทาง  

 

 

 

 

 

 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

     นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทยีบเท่า  

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  นาํท่านเดนิทางสู่สนามบินภายใน ประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

09.00 น. เดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   NZ530 

10.20 น. ถึงสนามบินอ็อคแลนด ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร

ภายในประเทศสู ่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย) 

13.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินที่ TG 492 

20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

 
************************ 
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อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง  11 -19  เมษายน  2563  ( สงกรานต)์ 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่านต่อห้อง 117,900.- บาท 92,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  106,900.- บาท 84,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 99,900.- บาท  75,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 92,900.- บาท   71,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   18,900.- บาท   18,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากท่านตอ้งการยื่นวซีา่เดีย่วกรุณาจา่ยเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่าก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่าขึน้อยู่
กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
ควรย่ืนวีซ่าล่วงหน้าโดยสามารถเกบ็เอกสารมาย่ืนวีซ่าได้ตัง้แต่วนัท่ี 15 มกราคม – 9 มีนาคม 2563 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึ้นไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุป๊จะสามารถสรปุไดป้ระมาณ 2 อาทติยก่์อนเดนิทาง 
*** ในกรณทีีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมูค่ณะ 
*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิลา่ชา้ 
หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจาํนวน กรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพือ่ความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณลีกูคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยื่นวซีา่ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณลีกูคา้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ําประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่
ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์
*** ราคานี้ไมร่วมทีน่ัง่ long leg หากท่านตอ้งการทีน่ัง่จะตอ้งจองและซือ้ทีน่ัง่ก่อนเดนิทาง (จาํนวนทีน่ัง่มจีาํกดั) 
อตัราน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ เจท๊ สตาร ์
(JQ) หรอื แอรน์วิซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึน้อยู่กบั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

2. คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
3. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
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4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
5. คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ส าหรบัผู้เดินทางไปพร้อมกรุป๊ตัง้แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้ เง่ือนไขการ
คุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งทําประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทําเองได ้หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ายุตํ่า กวา่ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งทําประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามเงือ่นไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทําประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทําประกนัการเดนิทางเ 
 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่าศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยูแ่ลว้ ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

6. คา่น้ํามนัจากสายการบนิ  ณ วนัที  15 ตลุาคม 2560 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของ
สายการบนิหากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 

7. ราคารวมวซี่าแลว้ กรณมีวีซี่านิวซแีลนดอ์ยู่แลว้ คืนให้ท่านละ 2,500 บาท 
8. ค่าวีซ่ากรุป๊หรือครอบครวัแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด ์ หากต้องการยื่นวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. กรณทีีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซี่า 
3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด (23 กิโลกรมัต่อท่าน) เน่ืองจากมตี่อเครื่องบนิภายใน 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่ทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าที่

โรงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ี
พนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

8. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนดก่์อน 30 วันทาํงาน 

หรือก่อน 4 สัปดาห์  

 หากทา่นจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของ

ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาํทั้งหมด 

 สําหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัทําการสําหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 
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 เมื่อทา่นตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรอื ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ของทางบริษัทฯ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

การยกเลิก (ช่วงเทศกาลสงกรานต)์ 

 แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 30,000.- บาท. 

 แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 46 -59 วนั ก่อนเดนิทาง ยึดค่ามดัจําทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยดึค่ามดัจําทั้งหมด  

- กรณอีอกตัว๋แลว้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 1-45 วนั ก่อนเดนิทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่เรา

จ่ายเงินล่วงหนา้ใหโ้รงแรมและทีเ่ทีย่วก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงิน

ทั้งหมด  

หมายเหตุ  

 1. รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืงและภัยธรรมชาต ิหรอืรถติด หรอืปิดถนน ระหว่างทาํทวัร ์ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถงึความ

สะดวกและปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออกหรอืเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่ งผิดกฎหมายหรือ

สิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนืเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้

เดินทางออกหรอืเข้าประเทศ ดงันี้ 

3.1  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรข้ึนเคร่ืองให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนงัสอืเดนิทางชาํรุด

หรือมกีารประทบัตราอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตทีม่อีายุไม่เกนิ 6 เดอืนในวันเดินทาง 

3.2  กรณลีกูค้าลืมพาสปอร์ต ณ วนัเดนิทาง เจ้าหน้าทีส่ายการบินไม่อนุญาตให้เดนิทาง 

3.2 กรณทีีส่ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่อง

การเงินและการทาํงานของตัวผู้โดยสารเอง หรอืแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กับ

ชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไทยทีท่่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณทีีส่ายการบิน

ระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนอืจากควบคลมุของบริษัทฯ ทวัร์ 

 

เอกสารในการขอวีซ่านวิซีแลนด*์ เทศกาลควรยืน่วีซ่าก่อนเดินทาง 35 วนั* 

 หนงัสอืเดนิทางมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน และถ่ายสําเนาหนา้ทีม่ีการเดินทางเขา้-ออก หรือมวีีซ่าติดมาทั้งหมด (สําคญั

มาก) 

1. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วคร่ึงหรอื 2 นิ้ว 

2. สาํเนาทะเบียนบ้าน และ สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

4. ใบรับรองการทาํงานของบริษัทที่ทาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่าน ั้น) ต้องระบุตาํแหน่ง เงินเดอืน ระยะเวลาทาํงาน 

- สาํเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
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5. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัดต้องระบเุงนิเดือน ตาํแหน่ง ระยะเวลาทาํงานทั้งหมด เป็นภาษาองักฤษ

เท่าน ั้น 

 หลกัฐานการเงิน ใชสํ้าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน  – ใชภ้าษาองักฤษ

เท่าน ั้น 

 เดก็อายุตํา่กว่า 16 ปี จะต้องมหีนงัสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกับบิดาจะ 

ต้องมหีนงัสอืยินยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดินทางคนเดยีวต้องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้อมเอกสารสาํเนา

ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา (ภาษาองักฤษเท่าน ั้น) 

6. หลกัฐานประวัตกิารศึกษา(สาํหรับเดก็นกัเรียน/นกัศึกษา)ภาษาองักฤษเท่าน ั้น อาท ิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัว

จริง) กรณปิีดเทอมใช้สาํเนาบัตรนกัเรียน หรอืใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

7. ใบเปลี่ยนช่ือ (ถ้ามีสาํคัญมาก) – พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

8. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถติดต่อได้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบียนบ้าน 

** ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย เพิม่เติมใบละ 

500-800บาท ข้ึนอยู่กบัเอกสารทีแ่ปลนั้นๆ ** 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากทา่นถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนยีมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนักาํหนดวันเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

 3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าทอ่งเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

 4. กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของทา่น 

ข้ึนอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขสําคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณา

ของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวยังตาม

เอกสารที่ระบุเท่านั้น 

กรุณาเตรียมเอกสารทีข่อไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ําหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่ท่องเทีย่ว** 

**** เมือ่ท่านตกลงชําระค่ามดัจํา หรือ ค่าทวัรท์ ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

 

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

2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ............................... .......... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .............................................................. ............................ 

................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี  ......................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มอืถอื .................................................. ... 

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

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรอืร้านค้า ................................................................................................ ...................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี .............................  

โทรศัพทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร .........................................  

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กินฉันสาม-ีภรรยา  (.....) แยกกันอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

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

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บคุคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ............................  

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ............................  

8. กรณเีป็นนกัเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................... ...........ที่อยู่ 

......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์................. ...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพกั) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

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

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

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

13. รเีควสทีน่ั่ง.........................................................(รมิทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการบินฯ 

ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัต์ไดเ้ลย ข้ึนอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


