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BW Grand tour New Zealand Nth &Sth 

เกาะเหนอื-เกาะใต ้9 วนั 7 คนื (พกัควนีทาวน ์2 คนื) 

บิก๊เวลิด์ ฮอลเิดยเ์ชญิทา่นเดนิทางสูป่ระเทศนวิซแีลนด ์9 วนัโดยสายการบนิไทย 
 

 อ็อคแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อันดบัหนึง่เป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำทำ่นชมทำ่เรอืรมิอำ่วที่
สวยงำมเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล ำ 

 หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตรโดดเดน่เป็นสญัลกัษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด ์

 หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สมัผัสประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่ำ่ยท ำ
ภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยักษ์ 

 โรโตรวั เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
 รบัประทานอาหารทีป่รงุแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมาร ี
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ซึง่เป็นศนูยว์ัฒนธรรมและศนูยฝึ์กหัดงำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี

 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึง่ของเมอืงโรโตรัวพรอ้มชมกำรแสดงตดัขนแกะ 
 ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกำยระยบิระยบัเป็นลำ้น ๆ ตวั 

 เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ทีไ่ดร้ับสมญำนำมว่ำ “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีมน่ า้เอวอ่น ทีไ่หลผ่ำนกลำง
เมอืงอย่ำงสงบเยอืกเย็น 

 ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ำมสีเีขยีวอมฟ้ำ สพีเิศษนี้เกดิจำกแร่ธำตผุสมกบัธำรน ้ำแข็งจำกภเูขำทีม่หีมิะปกคลมุ

ตลอดปีไหลลงมำสูท่ะเลสำบเทคำโป ชมอนสุาวรยีส์นุขัตอ้นแกะ และ โบสถข์นาดเล็กทีสุ่ด 
 น ำทำ่นขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาบ็อบสพ์คี เป็นกระเชำ้ทีน่ั่งได ้4 คนระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตร   

 น ำทำ่นขึน้เรอืกลไฟโบราณ เรอืจกัรไอน า้ประวตัศิาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมอีำยุมำกว่ำ100 ปี 
ไดร้ับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” 

 น่ังรถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอันงดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้ับกำร

กลำ่วขำนวำ่เป็นเสน้ทำงซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขำหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจ ี
 ฟ๊อกซ ์กลาเซยีร ์ธำรน ้ำแข็งทีง่ดงำมแห่งหนึง่ทีส่วยงำม ชมธำรน ้ำแข็งอกีแห่งหนึง่ทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนล

ปำรก์ ทีม่คีวำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึง่ชมควำมมหัศจรรยข์องธำร 

 ควนีสท์าวน ์เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีูทีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภเูขำสงูและมกีจิกรรมอันน่ำ
ตืน่เตน้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมำกทีส่ดุ อำท ิเชน่น่ังเรอืเจ็ทโบ๊ท กำรกระโดดบันจี ้

  ชมการกระโดดบนัจีเ้มอืงควนีสท์าวนเ์ป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหนั้กทอ่งเทีย่วท ำ
กจิกรรมอันน่ำตืน่เตน้นีจ้นมชีือ่เสยีงไปทัว่โลก 

 

 พเิศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์รอ้มชมววิทีส่วยงามของเมอืงควสีนท์าวน ์ + อาหารไทย 1 มือ้ 
 ชมการแสดงพืน้เมอืงของชาวเมารพีรอ้มอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์ 

 พรอ้มสะสมไมลจ์ากการบนิไทย 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง  อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

 ก าหนดการเดนิทาง   19 – 27 มกราคม 2562 
      20 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 

      23 – 31 มนีาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย 
(TG) เจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับและบรกิำรเอกสำรในกำรเดนิทำง 

18.45 น.  ออกเดนิทำงสูอ็่อคแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่TG 491 
 

 

12.05 น. เดนิทำงถงึ เมอืงอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์หลงัจำกผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรงุเทพฯ – อ็อคแลนด ์  

2 
อ็อคแลนด ์ชมเมอืง – หอคอยสกาย ทาว
เวอร ์–ช็อปป้ิง 

Hotel in  
Auckland 

3 

อ็อคแลนด ์– ชมหมูบ่า้นฮอบบทิ – โรโตรวั-

อะโกรโดม- 
ศนูยว์ฒันธรรมเมาร-ีชมการแสดงชาวเมารี
พรอ้มอาหารค า่ 

Hotel in  

Rotorua 

4 

โรโตรวั – ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่– อ็อค

แลนด ์

ไครส้ทเ์ชริช์ 

Hotel in   

Christchu

rch 

5 

ไครส้ทเ์ชริช์-แอชเบอรต์ ัน้-ทะเลสาบเทคา

โป-ชมอนสุาวรยีส์ุนขัตอ้นแกะ-โอมารามา่-

ครอมเวล-ควนีสท์าวน ์

Hotel in   

Queensto

wn 

6 

ควนีสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจี-้เรอืกลไฟ

โบราณ 

วอคเตอรพ์คีฟารม์-น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาบอ๊บ

พคี 

Hotel in   

Queensto

wn 

7 
ควนีสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์กลา

เซยีร ์

Hotel in  

Fox 

Glacier 

8 
ฟ๊อกซ ์กลาเซยีร–์โฮกติกิะ–รถไฟทรานซอ์ลั

ไพน-์ไครส้ทเ์ชริช์ 

Hotel in   

Christchu

rch 

9 ไครส้ทเ์ชริช์ –อ็อคแลนด ์– กรงุเทพฯ  
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วนัทีส่าม  อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม - ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้ม

อาหารค า่ 

 

วนัทีส่ี ่  โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 น ำทำ่นชมเมอืงอ็อคแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อันดบัหนึง่ เป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ 
กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำทำ่นชมทำ่เรอืรมิอ่ำวทีส่วยงำมเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล ำ ชมสะพานฮาร ์

เบอร ์น ำทำ่นผ่ำนชมย่ำน Queen street ทีเ่ป็นถนนสำยส ำคญัยำ่นกำรคำ้ และตกึส ำคญัของ
เมอืง ผ่ำนชมย่ำน Parnell Village ทีไ่ดร้ับกำรกลำ่วขำนวำ่เกำ่แกแ่ละสวยงำม รวมถงึน่ับรถภำ่

นชม Parnell Rose Garden สวนทีร่วมพรรณไม ้และดอกไมโ้ดยเฉพำะดอกกหุลำบเป็นจ ำนวน
มำก  หลงัจำกนัน้น ำทำ่นขึน้ชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตร 
โดดเดน่เป็นสญัลกัษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด ์สกำย ทำวเวอร ์จดัเป็นส ิง่ปลกูสรำ้งทีส่งูทีส่ดุ

ในซกีโลกใต ้เปิดใหบ้รกิำรตัง้แตเ่ดอืนสงิหำคมค.ศ.1997 โดยดำ้นบนหอคอยจะสำมำรถชม
ทศันียภำพรอบเมอืงโอ๊คแลนดไ์ดก้วำ้งไกลกวำ่ 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถอืเป็น
สว่นหนึง่ของ สกำยซติีค้อมเพล็กซ ์ซึง่ประกอบไปดว้ย คำสโิน ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 

ชัว่โมง รำ้นอำหำร บำร ์คำเฟ่ และโรงแรม เรยีกไดว้่ำมคีรบทกุอยำ่งไวค้อยใหบ้รกิำร 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
   น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงมาตามาตา เยีย่มชม หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE 

SET) สมัผัสประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่ำ่ยท ำภำพยนตรไ์ตรภำค ฟอรม์ยักษ์ เรือ่ง 
ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ ขอผูก้ ำกบั เซอรปี์เตอร ์แจ๊คสนั ใหท้ำ่นไดช้ืน่ชม
พืน้ทีอ่ันสวยงำมของฟำรม์เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ำกกวำ่พันเอเคอร ์ประกอบกบัววิทวิทศันข์อง

เทอืกเขำ ไคไมเรนจ ์(Kaimai Ranges) อันตระกำรตำน ำชมหมู่บำ้นฮอบบทิในภำพยนตรด์งั
เรือ่ง The Hobbit มจี ำนวน 44 หลงั แตล่ะหลงัถกูออกแบบใหแ้ตกตำ่งกนัไป บำงหลงัก็ปก
คลมุไปดว้ยหญำ้และบำงหลงัก็ปลกูดอกไมส้วยงำมหนำ้บำ้น  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  
   น ำทำ่นเดนิทำงตอ่ดว้ยรถโคช้สู ่เมอืงโรโตรวั เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ ม ีชำว

เมำรอีำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมอืงทีม่คีวำมรอ้นจำกใตด้นิทีส่ำมำรถปรุง อำหำรไดโ้ดย
กำรน ำเนื้อสตัวไ์ปฝังในดนิทีม่คีวำมรอ้นสงูจนกว่ำจะสกุ อำหำรนี้ชำวเมำรเีรยีกวำ่ฮังง(ิHANGI) 
นอกจำกนี้เมอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ ำคญัของเกำะเหนือนักทอ่งเทีย่วนยิมมำมำก

ทีส่ดุ น ำทำ่นสู ่อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญแ่ห่งหนึง่ของเมอืงโรโตรัว ชม
กำรแสดงของแกะพันธุต์ำ่งๆทีเ่ดนิเรยีงรำยบนเวทใีหท้ำ่นชมและโชวค์วำมสำมำรถของสำยพนัธุ ์

ใหท้ำ่นสมัผัสถงึควำมน่ำรกัของกำรป้อนอำหำรเจำ้แกะตวันอ้ย ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธติกำร
ตดัขนแกะ และกำรตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้ 

    น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่   รบัประทานอาหารทีป่รงุแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพืน้เมอืงเมาร ี 
 

 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    แลว้น าทา่นสู ่ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA) ซึง่เป็นศนูย์
ฝึกหัดงำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำรี อำท ิกำรแกะสลกัไม ้และกำร
ทอเครือ่งนุ่งห่ม พรอ้มชมบอ่น ้ำพรุอ้น บ่อโคลนเดอืด ส ิง่มหัศจรรยท์ี่

เกดิข ึน้จำกพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุ่งจำกพืน้ดนิโดยผสมแร่ธำตุ
ตำ่งๆตำมธรรมชำต ิน ำทำ่นเดนิทำงจำกทะเลสำบโรโตรวัผ่ำนฟำรม์

เลีย้งแกะ ฟำรม์กวำง ฟำรม์วัว และเนนิเขำนอ้ยใหญ่สูเ่มอืงไวโตโม่ที่
มถี ้ำหนอนเรอืงแสงอันเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงจำกนัน้น ำ ทำ่นเขำ้ชม ถ า้หนอนเรอืง
แสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกำยระยบิระยบัเป็น 
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วนัทีห่า้ ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 

 โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

   ลำ้นๆตวัดัง่ดวงดำวบนทอ้งฟ้ำยำมค ำ่คนืนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ
ทีห่ำดไูดย้ำก โดยไกดท์อ้งถิน่จะน ำทำ่นน่ังเรอืเขำ้ไปในถ ้ำอันเงยีบสงบ

อันเป็นทีอ่ยู่ของหนอนเรอืงแสงและทำ่นจะไดช้มควำมงดงำมของถ ้ำหนิ
งอกหนิยอ้ยที ่เกดิข ึน้ตำมธรรมชำตเิป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของ

นวิซแีลนดอ์กีแห่งทีพ่ลำดไม่ได ้ 
 เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คีวิ  
   จำกนัน้เดนิทำงสูส่นำมบนิภำยในประเทศแห่งเมอืงอ็อคแลนด ์ 

.......น.   ออกเดนิทำงจำกอ็อคแลนดโ์ดยสำยกำรบนิภำยในประเทศเทีย่วบนิที ่.... 

.......น.   ถงึสนำมบนิเมอืงไครส้ทเ์ชริช์  เมอืงใหญ่อันดบัสำมของประเทศนวิซแีลนด ์น ำทำ่นชมเมอืง
ไครส้ทเ์ชริช์ ทีไ่ดร้ับสมญำนำมว่ำ “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ”  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  
   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  DOUBLE TREE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
    เดนิทำงสู ่เมอืงแอชเบอรต์นั เมอืงทีอ่ยู่ทุง่รำบแคนเทอรเ์บอรร์ทีี่

คนสว่นใหญ่มอีำชพีท ำฟำรม์เลีย้งแกะ หรอืฟำรม์วัว ใหท้ำ่นไดแ้วะช ้

อปป้ิงสนิคำ้พืน้เมอืงไม่ว่ำจะเป็นผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิ เซรั่ม ครมีลำโน
ลนิ หรอืจะชือ้ของฝำก อำทเิชน่ตุก๊ตำแกะ เดนิทำงตอ่สูท่ะเลสาบเท

คาโป ทีส่วยงำมและเงยีบสงบน ้ำในทะเลสำบมสีเีขยีวอมฟ้ำหรอืบำง
ทำ่นเรยีกวำ่ทะเลสำบสนี ้ำนม สพีเิศษนี้เกดิจำกแร่ธำตผุสมกบัธำร
น ้ำแข็งของภเูขำทีม่หีมิะปกคลมุตลอดปีไหลลงมำสูท่ะเลสำบ ชมอนสุาวรยีส์นุขัตอ้นแกะ ที่

เจำ้ของฟำรม์ใหค้วำมส ำคญัมำกเพรำะชว่ยเจำ้ของในกำรตอ้นแกะในฟำรม์อันกวำ้งใหญ่ และ
ใกล ้ๆ กนันัน้ทำ่นจะไดเ้ห็นโบสถข์นำดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ีเ่ล็ก

ทีส่ดุในประเทศนวิซแีลนดท์ีย่ังคงใชใ้นกำรกำรประกอบพธิทีำงศำสนำอยูจ่ำกอดตีจนถงึ
ปัจจบุันหำกทำ่นเขำ้ไปดำ้นในมองผ่ำนหนำ้ตำ่งออกมำดำ้นนอกแลว้ทำ่นจะประทบัใจกบัววิ
ของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำทีส่วยงำมรำวกบัภำพวำด น ำทำ่นเดนิทำงผำ่นชมทะเลสาบ

ปคูาก ิทีม่คีวำมงดงำมดัง่ภำพวำด ใหท้ำ่นแวะจดุชมววิของทะเลสาบทีส่ำมำรถมองเห็นยอด
เขำเมำ้ทค์ุก้ทีถ่ำ่ยรูปไดส้วยทีส่ดุของ อทุยานแหง่ชาตเิมา้ทค์ุก้บรเิวณเทอืกเขำเซำทเ์ทริน์

แอลป์ทีม่ยีอดเขำเมำ้ทค์ุก้ทีโ่ดดเดน่ดว้ยควำมสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขำมหีมิะและธำรน ้ำแขง็
ปกคลมุตลอดปี  

  
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  น ำทำ่นเดนิทำงผำ่นเมอืงโอมารามา่เมอืงขนำดเล็กบนทีร่ำบสงูผ่ำนเมอืงครอมเวลลเ์มอืงแหง่

สวนผลไมใ้หท้ำ่นไดแ้วะซือ้ผลไมส้ดแหง้และแปรรปูนำนำชนดิของนวิซแีลนดจ์ำกนัน้เดนิทำง

ตอ่สู ่เมอืงควนีสท์าวน ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม  QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ก     ควีนสท์าวน ์- เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอรพ์คีฟารม์ – การกระโดดบนัจ้ี – เจท้โบท๊ 

 นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น ำทำ่นขึน้เรอืกลไฟโบราณ เรอืจกัรไอน า้ประวตัศิาสตร ์  TSS Earnslaw 1912 ปัจจบุนั
มอีำยุมำกว่ำ100 ปี ไดร้ับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบวำคำทปีู ซ ึง่เป็นเรอื

ทีเ่คยขนถำ่นหนิในสมัยกอ่น ใหท้ำ่นไดช้มควำมงำมของทะเลสำบวำคำทปีูทีใ่นบรรยำกำศแสน
โรแมนตกิทำ่มกลำงขนุเขำและสำยน ้ำใสสะอำด พรอ้มสมัผัสธรรมชำตอิยำ่งใกลช้ดิ จนถงึวอล

เตอรพ์คีฟารม์  
*หำกเรอืกลไฟโปรำณปิดซอ่มประจ ำปี เรำจะใชเ้รอืเล็กลอ่งไปทีว่อลเตอรพ์คึฟำรม์แทน  

 

   
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คีวิ ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  

         
 จำกนัน้ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกบัชวีติและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำรม์เลีย้งแกะของ

นวิซแีลนดโ์ดยกำรชมกำรแสดงสนัุขตอ้นแกะทีช่ว่ยผ่อนแรงเจำ้ของฟำรม์ ชมกำรสำธติกำรตดั
ขนแกะเดนิทำงจำกเมอืงควนีสท์ำวนใ์หท้ำ่นอสิระตำมอัธยำศยัทีย่่ำนกำรคำ้ใจกลำงเมอืงควนีส์

ทำวนท์ีม่รีำ้นคำ้ รำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่มำกมำย 

  
   หรอืจะซือ้ทวัรน์อกรายการส าหรบัการน ัง่เรอืเร็วเจ็ตโบท๊ หรอื กระโดดบนัจี ้

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรอืเร็วนี้ออกแบบมำใหว้ิง่ดว้ยควำมเร็วและ          
หมุนได ้360 องศำ พรอ้มคนขบัทีม่คีวำมช ำนำญเป็นพเิศษ ใหท้กุทำ่นทีน่ั่งเรอืมคีวำมตืน่เตน้
และสนุกสดุ ๆ แบบไม่รูล้มืและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยอืนประเทศนี้   

 ชมการกระโดดบนัจีท้ ีส่ะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรให ้
นักทอ่งเทีย่วท ำกจิกรรมอนัน่ำตืน่เตน้นีจ้นมชีือ่เสยีงไปทัว่โลกและเป็นกจิกรรมทีจ่ะพลำดไม่ได ้
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วนัทีเ่จ็ด ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

เมือ่ทำ่นมำเทีย่วนวิซแีลนด ์กระโดดจำกสะพำนดว้ยควำมสงู 43 เมตร สูพ่ืน้น ้ำอันใสและเชีย่ว
กรำดใตส้ะพำน  

  (การน ัง่เรอืเร็วเจท๊โบท๊หรอืกระโดดบนัจีเ้ป็นทวัรน์อกรายการ กรณุาตดิตอ่สอบถาม
ราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไมส่ามารถการนัตวีา่จะท าไดห้รอืไมเ่พราะไมไ่ดจ้องลว่งหนา้

จงึข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาลหรอืจ านวนจ านวนการจองในแตล่ะวนัรวมถงึเวลาที่
เหมาะสมหรอืความตอ้งการของคณะสว่นใหญ ่ ส าหรบัผูท้ ีน่ ัง่รถไปคนัเดยีวกนัแต่
ไมไ่ดซ้ือ่ทวัรน์ ีส้ามารถ เดนิเลน่ ถา่ยรปู ซือ้ของทีร่ะลกึหรอืเครือ่งดืม่ตามอธัยาศยั)  

   

   หลงัจำกนัน้น ำทำ่นขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาบ็อบสพ์คีเป็นกระเชำ้ทีน่ั่งได4้คน
ระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตรทำ่นจะไดส้มัผสัควำมสวยงำมของเมอืงควนีสท์ำวนท์ัง้เมอืงใน
มุมสงูทีท่ำ่นจะมองเห็นอำคำรบำ้นเรอืนทีป่ลกูสรำ้งตำมไหลเ่ขำพรอ้มกบัทะเลสำบวำคำทปีูที่

สวยงำยดำ้นลำ่ง ชมยอดเขำทีป่กคลมุดว้ยหมิะในฤดหูนำว 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี + 

พรอ้มชมววิอนัสวยงามของเมอืงควนีสท์าวน ์ 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทัศนียภำพทีส่วยงำม
ระหวำ่งทำงทีเ่ป็นภเูขำสงูผ่ำนไรอ่งุ่นทีน่ ำมำผลติไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงกอ่น

เขำ้สูเ่มอืงวำนำกำ้ แวะชม เมอืงวำนำกำ้ รมิทะเลสำบทีส่วยงำมโดยมี
ภเูขำสงูอยู่อกีฟำกหนึง่ของทะเลสำบทีท่ ำใหเ้ป็นเมอืงทีม่ทีศันียภำพที่
สวยงำมและน่ำอยู่เมอืงของนวิซแีลนด ์จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงตอ่ไป

ยังเมอืงฮาสท ์ผ่ำนทะเลสำบและภเูขำสงูทีส่วยงำมเป็นภำพทีท่ำ่นจะ
ประทบัใจตลอดสองขำ้งทำง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ ฟ๊อกซ ์กลาเซยีร ์ ชมธำรน ้ำแข็งอกีแห่งหนึง่ทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์ เนชัน่แนล
ปำรก์ทีม่คีวำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึง่ชมควำมมหัศจรรยข์องธำรน ้ำแข็งทีเ่คลื่อน

ลงมำอย่ำงตอ่เนื่องตลอดทศวรรษและยังเคลือ่นตวัอยำ่งไม่หยุดธำรน ้ำแข็งสขีำวระยบิระยับ 
สลบักบัสเีขยีวมรกตอันงดงำม 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบตะวนัตกในโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิเขำ้สูท่ีพ่ัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีแ่ปด  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัทีเ่กา้  ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโฮกติกิะ(HOKITIKA)เมอืงศนูยก์ลำงกำรผลติหนิสเีขยีวหรอืหยก 

ชำวเมำรเีชือ่กนัว่ำหนิสเีขยีวนีจ้ะชว่ยรักษำควำมสงบแข็งแรงและจะน ำอ ำนำจมำสูต่นและ
ครอบครัว อสิระเชญิทา่นเลอืกซือ้หยกเพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สถานรีถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ใหท้ำ่น น่ังรถไฟท
รานซอ์ลัไพนร์ะหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำม

ของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้ับกำรกลำ่วขำน
ว่ำเป็นเสน้ทำงซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขำหมิะและตน้ไมห้ลำก
สเีปลีย่นไปตำมฤดกูำลทีส่วยทีส่ดุสลบักบัภเูขำเขยีวขจี

และฝูงแกะน่ำรักยนืเรยีงรำยเล็มหญำ้ชืน่ชมทวิทศันอ์ัน
งดงำมดัง่ภำพวำดเพลดิเพลนิไปตลอดสองเขำ้ทำง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

   น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก  DOUBLE TREE HILTON หรอืเทยีบเทำ่  
 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 
09.00 น. เดนิทำงสู ่อ็อคแลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ NZ…. 

10.20 น. ถงึสนำมบนิอ็อคแลนด ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผูโ้ดยสำร
ภำยในประเทศสู ่อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ(อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั) 

14.50 น. ออกเดนิทำงตอ่สู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 492 

20.50 น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ... โดยสวสัดภิาพ..... 
********************** 
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ก าหนดการเดนิทาง   23 – 31 มนีาคม 2562 
 

                    คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ 
 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิระหวา่ง

ประเทศ 
 (รวมต ัว๋บนิภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ ่ 125,900.- บาท 95,900.-บาท 

เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ ่  115,900.- บาท 87,900.-บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 106,900.- บาท  80,900- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 98,900.- บาท   75,900.- บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ   19,900.- บาท   19,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทำ่นตอ่ 1 หอ้ง  ทำ่นที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

 

ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซีา่ครอบครวัแลว้ หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซีำ่เดีย่วกรุณำจ่ำยเพิม่  3,500 บาท หรอืมี
เหตจุ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซีำ่กอ่นคณะ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพำะวซีำ่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเทำ่นัน้ (เงือ่นไขกำร
ยืน่วซีำ่ข ึน้อยูก่บัเอกสำรของทำ่น ทำงบรษัิทฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   

*** รำคำนีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมันของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร มากกวา่ 15 ทา่น ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ำ่กว่ำ 15 ทำ่น 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอื ปรบัรำคำเพิม่ข ึน้ สว่นขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรุปไดป้ระมำณ 
2 อำทติยก์อ่นเดนิทำง 

*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงือ่นไขของตัว๋

แบบหมูค่ณะ 
*** บรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคำ่เดนิทำงตำ่ง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำก

เทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุป๊ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้

*** หำกทำ่นตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ั่งบนเครือ่งรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรณุำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอน
จองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 10 วัน เพือ่แจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแตจ่ะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ข ึน้อยูก่บัสำยกำร

บนิจะพจิำรณำให ้
*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพือ่ควำม

ปลอดภยัจำกแผ่นดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนวิซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิีน่ั่งรถยำวในแตล่ะวนั  

*** กรณีลกูคำ้มวีซีำ่อยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยืน่วซีำ่ เชน่ บัตรเอเบค ฯลฯ ทำง
บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบหรอืคนืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกไม่ไดร้ับอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดลุพนิจิของเจำ้

หนำ้ตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ของบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจำกเหนือกำรควบคมุของเรำ 
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แตเ่มอืงไทย ทำงบรษัิทฯ จะไม่ท ำประกนักำรเดนิทำงให ้

เนื่องจำกไม่ตรงตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม ์
*** ทีน่ั่งส ำหรับกรุป๊ทีเ่รำจองเป็นทีน่ั่งทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไม่ใชท่ีน่ั่งดำ้นหนำ้สดุ (long leg seat) ทำงสำยกำรบนิจะจัดที่

น่ังตำมควำมเหมำะสม 

 
 

 
 
 

อตัรานีร้วม 

1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG ) และสำยกำรบนิภำยในประเทศ 

เจ๊ท สตำร ์(JQ) หรอื แอรน์วิซแีลนด ์(NZ)บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้เพรำะขึน้อยู่กบัตำรำงกำรบนิในแตล่ะวนั  

2. คำ่โรงแรมทีพ่ัก (สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง), คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
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3. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งทีม่ี 
4. คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

5. สะสมไมลก์ำรบนิไทยได ้50% 
6. คำ่ประกนักำรเดนิทำงรวมอบุัตเิหตแุละคำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

7. ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ต ัง้แตป่ระประเทศไทย ในระยะเวลาทอ่งเทีย่วกบัทวัรเ์ทา่น ัน้ เง ือ่นไข
การคุม้ครอง 
 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจัดท ำเอง

ได ้หรอืกรุณำตดิตอ่สอบถำมกบัทำงบรษัิทฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ำ่ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีข ึน้ไป (ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 

 ลกูคำ้อำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%   รำยละเอยีดตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์  

 ลกูคำ้ทีไ่ม่ไดต้รงตำมเงือ่นไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ทำ่นตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษัิทฯ หรอืท ำประกนักำร

เดนิทำงเ 
 ลกูคำ้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่ำศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์

8. คำ่น ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ และคำ่ภำษีสนำมบนิ ณ  วนัที ่15 ตลุาคม 2561 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ปรับเปลีย่นรำคำตำมภำษีน ้ำมันหำกสำยกำรบนิมกีำรปรับเพิม่ข ึน้หลงัจำกนี้ 
9. รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซีำ่นวิซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้ำ่นละ 2,500 บำท 
10. คำ่วซีำ่กรุ๊ปหรอืครอบครัวแบบทอ่งเทีย่วประเทศนวิซแีลนด ์ หากตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่วจา่ยเพิม่ 3,500 บาท 

หรอื จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไมย่ืน่พรอ้มคณะ ตอ้งจา่ยคา่วซีา่เพ ิม่ 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเก็บคำ่แปลเอกสำรเพิม่ตำ่งหำกจำกคำ่วซีำ่ 
3. คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

4. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง  
5. คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
6. คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

7. คำ่ทปิไกด ์คำ่ทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจำ่ย 2 เหรยีญตอ่วัน ตอ่คน สว่นคำ่ทปิคนยกประเป๋ำ
ทีโ่รงแรมไม่มเีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่

ไม่มพีนักงำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 
0. ไมม่แีจกน า้ด ืม่บนรถและไมแ่จกกระเป๋า 
1. ไม่รวมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 

เง ือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ  

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน ท่ำนตอ้งเตรียม
เอกสำรใหท้ำงบรษัิทฯ เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทำ่นในกำรท ำวซีำ่ กอ่นวันเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21วัน หรือ
( 3 สปัดำห ์) ในขอกำรท ำวีซ่ำเขำ้ประเทศนวิซแีลนด ์หำกเอกสำรท่ำนล่ำชำ้ไม่ทันก ำหนดหรือไม่ครบตำม

มำตรฐำนทีส่ถำนทตูก ำหนดในเรื่องกำรงำน และกำรเงนิ หรือกำรใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเท็จอันเป็นผลท ำใหส้ถำนทูต
ปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ  บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมัดจ ำทัง้หมด หรือหำกออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไม่
สำมำรถคนืคำ่ตัว๋ไดเ้พรำะเป็นเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 ส ำหรับคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 14 วันท ำกำร หำกไม่ไดร้ับเงนิ
ครบทัง้หมดกอ่นวันเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  

คา่มดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผู ้
เดนิทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี ้

1. แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่  60วนั กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
2. แจง้ลว่งหนำ้ 41 – 59 วัน กอ่นเดนิทำง หักคำ่มัดทำ่นละ 30,000 บาท  
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3. แจง้ลว่งหนำ้ 21 – 40 วัน กอ่นเดนิทำง  หักคำ่ใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทวัร ์ 
4. แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

5. ยกเลกิในวันเดนิทำง หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเงนิทัง้หมด  

เอกสารในการขอวซีา่ 

ระยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ประมำณ 25-30 วัน หำกมกีำรขอเอกสำรเพิม่เตมิจะตอ้งเลือ่นวันรับผลวซีำ่ออกไปอกี 

 

ขณะนีต้วัแทนพจิารณาวซีา่ไดย้า้ยไปเมอืงปกักิง่ ประเทศจนี ทกุอยา่งตอ้งเป็นภาษาองักฤษ
เทา่น ัน้ และกำรพจิำรณำอำจจะนำนกว่ำเดมิ รบกวนทกุทำ่นเตรยีมเอกสำรใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่ผลประโยชนข์อง

ตวัทำ่นเอง 
และยืน่เอกสารผา่นศูนยย์ืน่วซีา่ (TTSERVICE New Zealand) ยังตอ้งน ำเลม่พำสปอรต์ไปรูดเลม่

เหมอืนเดมิ แตจ่ะไม่น ำเลม่เขำ้สถำนฑตู สว่นผลวซีำ่จะสง่มำทำงทีบ่รษัิทฯ เป็น E-Visa (กระดำษ A4)  
 
**หำกทำ่นใดตอ้งกำรใชพ้ำสปอรต์ เพือ่เดนิทำงรบกวนแจง้กบับรษัิทฯ ลว่งหนำ้ เพือ่ด ำเนนิกำรคนืทำ่น

กลบัไป** 
หมายเหต ุ บรษิทัฯ จะด าเนนิการยืน่วซีา่แบบกรุ๊ปหรอืแบบครอบครวัเทา่น ัน้ หากทา่นใดตอ้งใช้

พาสปอรต์ จ าเป็นตอ้งยืน่วซีา่เดีย่ว ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 3,500 บาท/ทา่น 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป พรอ้มส ำเนำ 1 ชุด และมีหนำ้ว่ำง
ตดิกนั อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ ถำ้มหีนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ รบกวนถำ่ยเรคคอรด์ในเลม่แนบมำดว้ย 

2. รปูถา่ย 2 รปู ขนาด 1 นิว้คร ึง่ หรอื 2 น ิว้ 

3. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) **ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 
 

หลกัฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใชช้ือ่ของ แตล่ะ

สถำนฑตู) **ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 
 

หากเป็นภาษาไทย หรอื ทะเบยีนการคา้ภาษาไทย ตอ้งแปลทีส่ถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลทีถู่กตอ้งตามสถาน
ฑตูตอ้งการเทา่น ัน้  

 

3.1 กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวสิาหกจิ : ใช ้หนงัสอืรบัรองการท างานของบรษิทั
ทีท่ างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่น ัน้) ระบุต ำแหน่ง อัตรำเงนิเดอืน วันทีเ่ร ิม่เขำ้ท ำงำน มอีำยุไม่เกนิ 1 เดอืน  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช ้ส ำเนำหนังสอืรับรองบริษัทฯ หรือ ส ำเนำ
ทะเบียนพำณิชย์ ที่มีรำยชื่อผูเ้ด ินทำงและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ที่คัดไวไ้ม่เก ิน 6 เดือน) แปลเป็น
ภาษาองักฤษ  

3.3 กรณีเกษยีณอายุ: ใช ้หนังสอืรับรองกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หรือ
พมิพโ์ดยผูเ้ดนิทำง เป็นภำษำอังกฤษ โดยระบุวันทีเ่กษียณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนำยจำ้ง ระยะเวลำกำรท ำงำนและ
เงนิเดอืนลำ่สดุ พรอ้มแนบ ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญ (ถำ้ม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา: ใช ้หนังสอืรับรองจำกสถำบันกำรศกึษำนัน้ ว่ำก ำลงัศกึษำอยู่ ระบุชัน้ปีที ่
ศกึษำ พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ มีอำยุไม่เกนิ 1 เดอืน หรือ กรณีปิดเทอมใชส้ ำเนำบัตรนักเรียน พรอ้ม

แปลภำษำอังกฤษ 
3.5 กรณีเป็นแมค่า้, ท าธุรกจิสว่นตวั, ท าอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพ ์หนังสอืชีแ้จง้เกีย่วกับอำชพีปัจจุบัน เป็น
ภาษาองักฤษ โดยชีแ้จง้ว่ำ คำ้ขำยเกีย่วกับอะไร รำ้นคำ้ตัง้อยู่ทีใ่ด เปิดด ำเนนิกำรมำแลว้กีปี่ มีรำยไดต้่อเดอืน

เทำ่ไร พรอ้มแนบ ส าเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษ ีมำดว้ย  
  4. หลกัฐานการเงนิ (ประเภทออมทรพัย)์ 

4.1  ขอสเตทเมนท ์(Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ ออกจำกธนำคำร ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอื 
หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank Certificate) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ระบุชือ่เจำ้ของบัญชี
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ทีถู่กตอ้งตรงตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ พรอ้มประทับตรำจำกธนำคำร (ทุกทำ่นตอ้งมหีลักฐำนกำรเงนิในกำรยื่นวี
ซำ่) 

4.2 กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หำกใชบ้ัญชีใดบัญชหีนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรอง
คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวัดว้ย (Bank Guarantee) เป็นภำษำอังกฤษ แต่อย่ำงไรก็ตำมโดยเฉพำะคู่

สำมี-ภรรยำ หำกมีกำรเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่ีกำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรับรองกำรเงนิ พรอ้มระบุชือ่
และควำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อักษรดว้ย ) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปลีย่นชือ่ หรอืนามสกลุ  

(ถา้ม)ี  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
หมายเหต.ุ. ตอ้งแปลจากสถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลทีถ่กูตอ้งเทา่น ัน้  
 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

8. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 16 ปีบรบิรูณ์:  
8.1 สตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลเทา่น ัน้) 
8.2 หำกไม่ไดเ้ดนิทำงกบับดิำ หรอื มำรดำ จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอื มารดา ผูท้ ีไ่มไ่ดเ้ดนิทาง

ไปดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

8.3 หำกไม่ไดเ้ดนิทำงทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มกนัทัง้คู ่จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา และ มารดาท ัง้คู ่
อนญุาตใหเ้ดนิทางกบัใคร โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็น
ภำษำไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

9. กรุณำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิตอ่ไดล้งในส ำเนำบัตรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น (เพือ่กรอกฟอรม์
ในกำรยืน่วซีำ่) 
 

กรณีถกูปฎเิสทวซีา่  

1. หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรออกวซีำ่ ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากตอ้งการยืน่ค า

รอ้งขอวซีา่ใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม ่พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหมท่กุคร ัง้ 
2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซีำ่ลำ่ชำ้ไม่ทนัก ำหนดวันเดนิทำง  สถำนทตูไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ 

และทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตผุลในกำรปฏเิสธกำรออกวซีำ่อันเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืน
ขอ้เท็จจรงิ หรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวซีำ่ทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

4. กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซีำ่
ของทำ่น ขึน้อยู่กบัทำงบรษัิทฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 

เง ือ่นไขส าคญัของการพจิารณาวซีา่ 

กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่นัน้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซีำ่ไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ี่
จะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยังตำมเอกสำรทีร่ะบุเทำ่นัน้ 

 

กรณุาเตรยีมเอกสารทีข่อไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ าหนดเพือ่ความสะดวกของทา่นเองในการยืน่ขอวซีา่ 

**** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัยืน่วซีา่ หากบรษิทัฯตรวจดเูอกสารแลว้พบวา่ ไมต่รงตาม
เงือ่นไขทีจ่ะยืน่ทอ่งเทีย่ว*** 

 
 

**** เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั 
เง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด *** 

 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น 
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(ขอ้มลูตรงนีท้างบรษิทัฯ จะน าลงกรอกในฟอรม์วซีา่ ส าคญัมาก ขอ้ใหท้กุทา่นตอบความจรงิ แลว้สง่กลบัให้
เจา้หนา้ที)่ 

1. ชือ่ / นำมสกลุ (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / 
ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่
เกดิ ................................................ 
3. ชือ่ / นำมสกลุเดมิ (หำกม)ี ................................................................................................. 

4. ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) ...........................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................ 
โทรศพัทบ์ำ้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

5. อำชพีปัจจบุัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 
ชือ่สถำนทีท่ ำงำน หรอื

รำ้นคำ้ ..................................................................................................................... . 
ทีอ่ยู่.......................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท์ีท่ ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 
6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย     (.....) อยู่กนิฉันสำม-ีภรรยำ   (.....) แยกกนั

อยู่ 
 ถำ้สมรสแลว้ กรุณำกรอกรำยละเอยีดของคูส่มรส 
ชือ่-นำมสกลุ ......................................................................................  วัน-เดอืน-ปี

เกดิ ........................................ 
ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (ทีต่ดิตอ่ได ้
สะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ีบ่ำ้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
7. บุคคลทีจ่ะเดนิทำงไปดว้ยกนั   กรุณำระบุ  

 ชือ่-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 
 ชือ่-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษำ กรุณำระบุ

สถำบันกำรศกึษำ .................................................................................. 
ทีอ่ยู่ ...........................................................................................................................................

โทรศพัท ์...................... 

9. ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่ ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้นี้ส ำคญัมำก หำกขอ้มูลไม่ตรงตำมควำมเป็นจรงิจะมผีลท ำใหส้ถำนทตูปฏเิสธวซีำ่หรอืออกไม่ทนัวันเดนิทำง) 

 ขอ้มลูสว่นตวัเพ ิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ ่2 ทำ่น (TWN) ............หอ้ง หรอื (DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 

 10.5 หอ้งพักผูใ้หญ ่3 ทำ่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.6 หอ้งพัก 1 ทำ่น (SGL) ………หอ้ง    

 11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหม ู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมังสำวริัส 

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

 
*** ทีน่ั่งส ำหรับกรุ๊ปทีเ่รำจองเป็นทีน่ั่งทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไม่ใชท่ีน่ั่งดำ้นหนำ้สดุ (long leg seat)  
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ทำงสำยกำรบนิจะจัดทีน่ั่งตำมควำมเหมำะสม 
 

 

 

 


