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ควนีส์ทาวน์ - ขึน้กระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท 
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ 
ครอมเวลล์ - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมนูพเิศษ! กุง้ล็อปสเตอร ์+ เป๋าฮือ้ทะเลใตเ้สริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง 

 ใหท้า่นไดน่ั้งกระเชา้กอนโดลา่ ชมววิบนยอดเขาบ๊อบพคี พรอ้มสนุกสนานกบัการเลน่ลทู 

 พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มัคคเุทศกม์คีวามช านาญ มจีติใจใหบ้รกิาร สภุาพ อ่อนนอ้ม 

 โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 - 17 เมษำยน 2562 / 12 - 18 เมษำยน 2562 
 

 



CODE : GLN07  

 

 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ –  ออ๊คแลนด ์  

15.00 น.  คณะพรอ้มกันทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ที ่4 ประตู 3-4  เคำนเ์ตอร ์D 

สำยกำรบนิไทย  พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทาง พรอ้มรับเอกสารในการเดนิทาง 

  ** หมำยเหตุ **( นวิซแีลนดม์กีฎหมำยหำ้มน ำเขำ้ พชืผกั อำหำรสด และแหง้ ทุกชนดิ , เขำ้
เมอืงโดยเด็ดขำด ) 

18.45 น.  ออกเดนิทางสูอ่๊อคแลนดโ์ดยสำยกำรบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ TG 491 (ใชเ้วลำในกำรเดนิทำง
ประมำณ 11 ชม.) 

วนัทีส่อง ออ๊คแลนด ์- ควนีสท์ำวน ์

10.45 น.  ถงึสนำมบนิเมอืงอ๊อคแลนด ์(เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่เมอืงไทย 5 ชม.) ประเทศนวิซแีลนด ์น าท่าน

ผ่านการเอ๊กซเรย์ ตรวจกระเป๋าที่ถือข ึน้เครื่อง (HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร หลงัรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

.............. น.  ออกเดนิทางสูค่วนีสท์าวน ์โดยเทีย่วบนิที ่ .................(ใชเ้วลำในกำรเดนิทำงประมำณ 3 ชม.) 

.............. น.  ถงึเมอืงควนีสท์าวน ์ประเทศ นวิซแีลนด ์
  น าท่านเดินทางสู่ เม ืองควีนสท์ำวน  ์ เมืองที่ตั ้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ THE 

REMARKABLES อุดมไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามบนชายฝ่ังของทะเลสาบวาคาตปิู ท าใหว้วิทวิทศัน์

งดงามราวกบัภาพฝัน เหมาะเป็นทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่วของคนทัว่ไป และคู่ฮันนีมูนทีต่อ้งการความโรแมน
ตกิแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านัน้ แต่ยังเป็นแหล่งรวมรา้นอาหารทันสมัย รา้น

กาแฟ ไนตค์ลับ แหล่งชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่หมาะกับฤดูกาล ซึง่พรอ้มกระตุน้ต่อมผจญภัย 
ส าหรับผูร้ักการท ากจิกรรมทา้ทายอย่างกฬีาเอ็กซต์รมีหลากหลายประเภท  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม ควนีสท์ำวน ์– ลอ่งเรอืมวิฟอรด์ ซำวด ์– ควนีสท์ำวน ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม 
ออกเดนิทางสู ่มลิฟอรด์ซำวน ์โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอันดบั 2 ของ
ประเทศ เขา้สูเ่ขต อุทยำนแหง่ชำตมิลิฟอรด์ซำวด ์ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สูว่น

อุทยานแห่งชาตมิลิฟอรด์ซาวด ์( MILFORD SOUND) ในดนิแดนส่วนที่เป็นฟยอรด์แลนด ์(FIORD 
LAND) ซึง่ถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิของขัว้โลกใตซ้ ึง่มีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งใน

โลก กล่าวคอืภูมปิระเทศแบบทะเลทีเ่คยเป็นธารน ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหนิท าใหน้ ้าท่วมแทนที่
กลายเป็นอ่าวลกึระหว่างทางท่านจะได ้ชมความงามทีส่รา้งโดยธรรมชาตทิะเลสาบ MIRROR LAKE 
ทะเลสาบทีใ่สราวกระจก เป็นทะเลสาบทีท่่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซึง่เป็นววิอยู่เบื้องล่าง 

และใหท้่านดื่มน ้าแร่บรสิุทธิจ์ากธรรมชาตทิี่ MONKEY CREEK และแวะชมน ้าตกที่มีความยิง่ใหญ่ที่ 
CHASM 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบฟุเฟตบ์นเรอื พรอ้มลอ่งเรอืส ำรำญมลิฟอรด์ ซำวด ์

  สมัผัสความงามของธรรมชาตโิดยรอบ ชมฟยอรด์ ซึง่เกดิจากจากเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก ประกอบกบั
บรรยากาศเย็นจากขัว้โลกใต ้และสายน ้ากดัเซาะ สง่ผลใหเ้กดิเป็นชายฝ่ังเวา้แหว่ง ท าใหเ้กดิทศันียภาพ

อันงดงามบรเิวณชายฝ่ัง ตืน่ตาตืน่ใจกบัภาพของสายน ้าตกอันสงูตระหง่านของ น ำ้ตกโบเวน ซ ึง่มคีวาม
สงู 160 เมตร จากหนา้ผา พบกบัแมวน ้านอนอาบแดดบนโขดหนิอย่างสบายอารมณ์จากนัน้ลอ่งเรือกลับ
สูท่า่เรอื เพือ่เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลบัสูเ่มอืงควนีสท์าวน ์

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มเมนพูเิศษกุง้ล็อบสเตอร ์
  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ ี ่ ควนีสท์ำวน ์–  แอรโ์รว่ท์ำวน ์- ผำ่นชมกำรกระโดดบนัจีจ้มัพ ์– ผำ่นชมกำรเลน่เรอืเร็ว – น ัง่
กระเชำ้กอนโดลำ่ พรอ้มทำนบฟุเฟต ์บนยอดเขำบ็อบสพ์คี - เลน่ลทู - ควนีสท์ำวน ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม 
  เดนิทางสู ่เมอืงแอรโ์รว่ท์ำวน ์ชมเมอืงของนักขดุทอง แอรโ์รวท์าวน์ ซ ึง่เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บรเิวณเชงิ

เขา ที่นี่เป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไวอ้ย่างดีที่สุด ในยุคตื่นทอง ปีค.ศ. 1865 เคยมีประชากร
มากกว่า 7,000คน และเป็นเพียงหนึง่ในเมืองขุดทองสมัยเก่า ทีเ่หลอือยู่เพียงไม่กีแ่ห่ง ซึง่ไม่ไดแ้ปร
สภาพเป็นเมืองรา้ง หรือเปลีย่นรูปแบบไปเป็นเมืองทีพ่ัฒนาอย่างทันสมัย แมว้่าแอรโ์รวท์าวน์เป็นเมอืง

เล็กๆ แตก่็เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทีย่ว 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย  จากนัน้ น ำทำ่นชมกำรกระโดดบนัจี ้ (BUNGY JUMP) พลาดไม่ไดเ้มือ่มาทีค่วนีสท์าวน ์  กบัการการ

กระโดดบันจีจ้ัมป์ กจิกรรมชวนหวาดเสยีวอันเลือ่งชือ่ของนวิซแีลนด ์ถอืเป็นกฬีายอดนยิมเพือ่วัดใจคน
กลา้ โดยมีความสงูถงึ 43 เมตร ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาท ีซึง่เมืองควีนสท์าวน์ถอืเป็นตน้ก าเนดิของ

การกระโดบันจี้จัมป์ทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก จงึท าใหใ้นแต่ละปีมีนักท่องเทีย่วใจกลา้หลั่งไหลมาวัดใจอย่าง
ไม่ขาดสาย อกีทัง้ทีน่ี่ยังมภีมูทิศัน์ทีส่วยงามอกีดว้ย ผำ่นชมกำรเลน่เรอืเร็วช็อตโอเวอร ์เป็นเรอืแล่น
ดว้ยความเร็วสงูไปตามแม่น ้าช็อตโอเวอร ์ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหนิ ค่อนขา้งคดเคีย้วไปมาและ

หมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลา้ยบานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน ้า ถูกคดิคน้ข ึน้โดย บลิ ฮามลิตัน้ 
กจิกรรมนี้เปิดบรกิารตัง้แตปี่ ค.ศ.1970 เสน้ทางเรือเจ็ทของทีน่ี่ ดูน่าตืน่เตน้เรา้ใจมากกว่าทีอ่ื่น เพราะ

เป็นตน้ต ารับของเรอืเจ็ท มผีูม้าทา้ทายความหวาดเสยีวนี้แลว้กว่า 2 ลา้นคน เป็นเรอืทีไ่ดร้ับการออกเเบบ
เป็นพเิศษ ล าตวัเรอืท าดว้ยอลมูเินียมอย่างหนาแน่น ใชเ้วลาในการเลน่ประมาณ 1.30 (ส ำหรบัทำ่นใด
ทีส่นใจกจิกรรมตำ่งๆ กรุณำตดิตอ่หวัหนำ้ทวัร)์ จากนัน้ล่องเรือกลบัสูท่่าเรือ เมืองควีนสท์าวน์ น า

ทา่น น ัง่กระเชำ้กอนโดลำ่ ข ึน้สู ่"ยอดเขำบอ๊บสพ์คี" สมัผัสความสวยงามของเมอืงควนีสท์าวนใ์นมมุ
สูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบา้นเรือนอยู่ดา้นล่าง ยอดเขาสูง และทอ้งฟ้าสีสวย ชม
ทศันียภาพบนยอดเขาบ๊อบสพ์คี เทอืกเขารมีารค์เคเบิล้ ซ ึง่เป็นสถานทีถ่า่ยท าฉากหนังในภาพยนตรเ์รือ่ง

เดอะลอรด์ออฟเดอะรงิ และยังเป็นเทอืกเขาทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นสกรีสีอรท์ของบรเิวณเกาะใต ้
   !!! ฟร ีใหท้ำ่นไดน้ ัง่กระเชำ้กอนโดลำ่ ชมววิบนยอดเขำบอ๊บพคี พรอ้มสนกุสนำนกบักำรเลน่ 

ลจูจ ์
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ แบบบฟุเฟต ์บนยอดเขำบอ๊บพคี 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีห่ำ้ ควนีสท์ำวน ์– ครอมเวลล ์– แซลมอ่นฟำรม์ –  เมอืงทไวเซลิ  - แอชเบอรต์นั – ไครส้ทเ์ชริช์ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงครอมเวลล ์ใหท้า่นแวะซือ้ผลไมน้านาชนดิ มทีัง้ผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้ของ

นวิซแีลนด ์กอ่นเดนิทางสูเ่มอืงโอมาราม่า ระหว่างนักทอ่งเทีย่ว  ทางชมทวิทศันส์องขา้งทาง ทีส่วยงาม
เหมอืนภาพวาดของนวิซแีลนด ์ผ่านชมทุง่หญา้ทีเ่ลีย้งมา้ วัว และเลีย้งแกะทีแ่สนน่ารัก เมอืงนีย้ังมทีีพ่ัก 
และรสีอรท์เล็กๆ น่ารัก 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบำรบ์คีวิ 
บ่าย  เดนิทางผ่าน เมอืงทไวเซลิ เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด ์ น าท่านแวะชม ฟำรม์ปลำแซลมอน 

(SALMON FARM) ใหท้่านไดช้มวธิีการเพาะเลีย้งปลาแซลมอน ซึง่ทุกท่านสามารถร่วมกจิกรรมให ้
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อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชมิปลำแซลมอนสดๆ ไดอ้ีกดว้ย แลว้ผ่านชม
ทะเลสาบทีส่วยงามทีม่ีฉากหลังเป็นยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู่

เมืองไครส้ทเ์ชริช์ ระหว่างทางแวะ         เมอืงแอชเบอรต์นั แวะใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของ
นวิซแีลนด ์อาท ิครีมรกแกะ หรือครีมหนา้เดง้ เซรั่ม  รกแกะ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑบ์ ารุงสขุภาพ และ

ผลติภณัฑท์ีท่ าจากขนแกะ ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไครส้ทเ์ชริช์ 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีห่ก ไครส้ทเ์ชริช์ – ไคครูำ่ – ลอ่งเรอืชมปลำวำฬ – ไครส้ทเ์ชริช์ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  
น าท่านเดนิทางขึน้ทางตอนเหนือของเกาะใตสู้่เมอืงไคคูรำ่ ซ ึง่เป็นเมืองเล็กๆน่ารักรมิฝ่ังทะเลทาง

ตะวันออก ในอดตีเมอืงแห่งนี้เป็นศนูยก์ลางของเมอืงทา่เรอืลา่ปลาวาฬ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1843 - 1922 และ
ยังเป็นเมืองทีอุ่ดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการเพาะปลูกและเลีย้งแกะ เมืองไคคูร่ามีชือ่เสยีงดา้นการจัด
ทัวรช์มปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจา้แรกในนวิซแีลนดท์ีจ่ัดใหม้ทีัวรช์มปลาวาฬ (กำรออกเรอื

ชมปลำวำฬขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ในกรณีทีม่พีำยุหรอืลมแรง ไมส่ำมำรถออกเรอืได ้บรษิทัฯ 
จะคนืคำ่ลอ่งเรอืใหใ้นรำคำกรุป๊ทวัรท์ ีจ่องเอำไว ้และส ำหรบัเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 3 ขวบไมอ่นญุำตให้

ข ึน้เรอืเพือ่ควำมปลอดภยั) 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  แบบตะวนัตก 
บำ่ย  น าทา่นลง เรอืยอรช์ล าใหญ่ทีม่คีวามจุไดถ้งึ 40-50 คน สูก่ลางทะเลเพือ่เก็บเกีย่วประสบการณ์การผจญ

ภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริม์ ซ ึง่เป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ ท่าน
อาจจะพบกับปลาโลมาสเีท่า นกทะเลหลากชนดิ แมวน ้า และอาจจะยังไดช้มปลาวาฬอีกหลากหลาย

พันธุท์ีแ่วะเวยีนเขา้มาเยอืนชายฝ่ัง ในบางฤดกูาลอกีดว้ย (ใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 2 ชัว่โมง) ได ้
เวลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษเป๋ำฮือ้ทะเลใต ้+ หอยแมลงภูน่วิซแีลนดอ์บ + 

เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่จ็ด สนำมบนิไครส้ทเ์ชริท์ ( แวะเปลีย่นเครือ่ง) – สนำมบนิออ๊คแลนด-์ สนำมบนิสวุรรณภูม ิ

06.05 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้  

.................น. หลงัจำกน ัน้ออกเดนิทำงกลบัสู ่สนำมบนิอ๊อคแลนด ์ เทีย่วบนิที ่............... 

............. น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิออ๊คแลนด ์ แวะเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางสู ่ประเทศไทย 

13.10 น.  ออกเดนิทำงกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG492  
20.25 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจตลอดกำรเดนิทำง 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

*** สำยกำรบนิ และโปรแกรมทีร่ะบไุว ้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม *** 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่ 92,900.- 57,500.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 89,900.- 53,500.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( มเีตยีง ) 79,900.- 48,500.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( ไมม่เีตยีง ) 70,900.- 42,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทำ่นละ 15,500.- 15,500.- 

 
**รำคำเด็กคอืเด็กทีม่อีำยุไมเ่กนิ 12 ปีบรบิรูณ์คะ่** 

*** ในกำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมจี ำนวนผูเ้ดนิทำง 15 ทำ่นขึน้ไป *** 
*** รำคำนีอ้ำจมกีำรปรบัเปลีย่นในกรณีทีค่ณะผูเ้ดนิทำงมไีมถ่งึ 15 ทำ่น *** 

*** รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ คอื ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิระหวำ่งประเทศ และ ภำยในประเทศนวิซแีลนด ์*** 

*** ไมร่วมคำ่วซีำ่เดีย่ว 6,000 บำท ตอ่ ทำ่น / วซีำ่กรุป๊ 2,700 บำท ตอ่ ทำ่น *** 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยัด ตามสายการบนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี 

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามระบุในรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ 
 คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางใน ตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท. 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คำ่ภำษมีลูคำ่เพ ิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
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 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง Passport  
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี 
ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่วซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์*วซีำ่เดีย่ว 6,100 บำท ตอ่ ทำ่น / วซีำ่กรุ๊ป 3,600 บำท ตอ่ ทำ่น*  
 คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์และ พนกังำนขบัรถ ตำมธรรมเนยีม 6 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลีย่ 36 เหรยีญ

นวิซแีลนดด์อลลำ่/ทำ่น) 
 คำ่ทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำร

เดนิทำง  

 เพรำะโรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนกังำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 เง ือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงนิ  
 กรุณาจองทวัร ์กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มมัดจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น  
 กรุณาจองทวัร ์กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน พรอ้มมัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น  (ชว่ง ปีใหม,่ 

สงกรำนต)์ 
 กรณีที่ลูกคา้พกัอำศยัอยู่ต่ำงจงัหวดัใหแ้จง้กบัทำงบรษิทัใหท้รำบต ัง้แต่ท ำกำรจองหากลูกคา้มีความ

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบรษัิททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บรษัิทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วันท าการ หรือก่อนออกตั๋ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไม่คนืมัดจ า 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บรษัิทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ หรือก่อนออกตั๋ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไม่คนืมัดจ า   (ชว่ง ปีใหม,่ สงกรำนต)์ 

 หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซี่ำนวิซแีลนดไ์มท่นัก ำหนดและทำงบรษิทัฯตอ้งออกต ัว๋กบัทำงสำย
กำรบนิทำงลกูคำ้จะตอ้งจำ่ยเงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นกำรออกต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

กำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร  
กำรยกเลกิและกำรคนืเงนิ 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกำล เช่น ปีใหม ่สงกรำนต ์ช่วงเดอืนตุลำคม ตอ้งยกเลกิลว่งหนำ้กอ่น 45 วนั จะไม่

เก็บคำ่มดัจ ำ 
 กรุณาแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ า 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบรษัิท ฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50 % ของอัตราคา่บรกิารทัง้หมด 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
 กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ต ัว๋ได ้  เพราะเป็นเงือ่นไขตัว๋กรุ๊ปของสาย

การบนิ 
  หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนวิซแีลนด ์ไมท่นัก ำหนดกำรออกต ัว๋ กบัทำงสำย
กำรบนิ และ  ผลวซีำ่ของทำ่นไมผ่ำ่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัร ์และ มดัจ ำท ัง้หมด 
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เอกสำรในกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศนวิซแีลนด ์
กรณุำเตรยีมเอกสำรในกำรยืน่วซี่ำใหค้รบ และสง่ใหก้บัทำงบรษิทัฯ เพือ่ท ำวซีำ่กอ่น 21 วนัท ำกำร 

** กำรยืน่ขอวซี่ำประเทศนวิซแีลนด ์ตอ้งใชเ้วลำในกำรยืน่วซี่ำ 15 วนัท ำกำร) ** 

*** เนือ่งจำกสถำนทตูนวิซแีลนดเ์ปลีย่นระเบยีบใหม ่กำรยืน่ขอวซี่ำนวิซแีลนดต์อ้งสง่เอกสำรไปพจิำรณำที่
ตำ่งประเทศ เพรำะฉะน ัน้เอกสำรทีย่ ืน่จะตอ้งเป็นภำษำองักฤษเทำ่น ัน้ *** 

1. ส ำหรบับคุคลท ัว่ไป 
 พาสปอรต์ มีอายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  (กรณีทำ่นทีม่พีำสปอรต์เลม่เกำ่ให้

แนบมำดว้ย)  
 รูปถา่ยส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แตง่กายสภุาพ, ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, 
ไม่ยิม้, พืน้หลงัเป็นสขีาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถา่ยทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาทะเบยีนบา้น ตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี ตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษ  
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื / เบอรบ์า้น / เบอรท์ีท่ างาน / ทีอ่ยู่ เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ กรอกเป็น

ภำษำองักฤษ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรสแลว้ เอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบัตร 
ตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 หลกัฐานการเงนิ คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดอืน) จากทางธนาคาร เป็นภำษำองักฤษ  ชือ่ – นำมสกลุ ตรง
ตำมหนำ้ PASSPORT  (อพัเดตยอดเงนิกอ่นวนัทีจ่ะยืน่วซีำ่ไมเ่กนิ 30 วนั)     

 จดหมำยรบัรองบญัชเีงนิฝำกจำกธนำคำร (BANK CERTIFICATE)  *** ใชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำ

นวิซแีลนดไ์มไ่ด ้*** 
 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู่ (ภำษำองักฤษเทำ่น ัน้) 

 1.  กรณีทีเ่ป็นพนกังำนบรษิทัท ัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบับจรงิ (ภำษำองักฤษ) 

2.  กรณีประกอบธุรกจิสว่นตวั ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจำ้ของและคดัไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนา
ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย   

แปลเป็นภำษำองักฤษ และ พรอ้มประทบัตรำยำงบรษิทั 
3.  กรณีท ำธุรกจิสว่นตวั (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกำรคำ้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงตอ่สถานทตู (ภำษำองักฤษ)                               
4.  กรณีขำ้รำชกำร ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภำษำองักฤษ ) ไม่สามารถใชส้ าเนาบัตร

ขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส ำหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษำ ทีเ่ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทัว่ไป) และขอหนังสอืรับรองการ

เรยีน 
    จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้ (ตวัจรงิภำษำองักฤษเทำ่น ัน้) 
3. ส ำหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครองและอำยุไมเ่กนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 

 เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ หากเด็กเดนิทาง
ไปกับบดิาจะ ตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา
(ภำษำองักฤษ) 

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ตวัจรงิภำษำองักฤษเทำ่น ัน้) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กว่า 15 ปี ขอส าเนาสตูบิัตร (ไมส่ำมำรถใชบ้ตัรประชำชนเด็กได)้ (ภำษำองักฤษ) 

 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และ มารดา)  (ภำษำองักฤษ) 
 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิาและมารดาของผูเ้ดนิทาง (ภำษำองักฤษ) 
 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา(ภำษำองักฤษ) 

 กรณีทีบ่ดิำ หรอื มำรดำเป็นขำ้รำชกำร : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบัตรขา้ราชการ 1 ชดุ 
(ภำษำองักฤษ) 

 หลกัฐานการเงนิ STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดอืน) จากทางธนาคารของบดิา หรอื มารดา (ภำษำองักฤษ) 
 จดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บับุตร  (ภำษำองักฤษ) 

4. ส ำหรบับคุคลทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งประเทศแตม่ถี ิน่พ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เลม่แดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน ดงันัน้ตอ้ง
เปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
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 ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้(ระยะเวลำใน
กำรพจิำรณำผลวซีำ่ข ึน้อยูก่บัทำงสถำนทตู) 

หมำยเหตวุซีำ่ 
 วซีา่ครอบครัว สาม ี– ภรรยา (จดทะเบยีนสมรส) และมบีุตรอายุไม่เกนิ 18 ปี เป็น เดีย่ว ครอบครัวละ 6,100 บาท 

 วซีำ่กรุป๊ วซีำ่จะไมต่ดิในเลม่พำสปอรต์และตอ้งเดนิทำงไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ คำ่วซีำ่ทำ่นละ 3,600 
บำท 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทำง มตี ัว๋เอง หรอือยูต่อ่ ไมก่ลบัพรอ้มกรุป๊ ตอ้งยืน่วซีำ่เดีย่ว คำ่วซีำ่ทำ่นละ 6,100 บำท 

*** กรณุำจดัเตรยีมเอกสำรตำมทีร่ะบเุพือ่ผลประโยชนใ์นกำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น *** 
 

หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯ ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย 
และโปรดแตง่กำยสุภำพ ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ

และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิทำงบรษิทัใครข่อรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วดว้ยเชน่กนั 

หมำยเหต ุ  
 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะปกตกิารเดนิทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช ้

หนังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือส ิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงไดพ้จิารณาแลว้ 

 บรษัิทฯ ไม่อาจคืนเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือบางส่วน และบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีท่าง

สถานทตู    
 งดออกวซีา่ใหก้บัทา่น อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคัญ เนือ่งจำกกำรท่องเทีย่วนีเ้ป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับรษิทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่
สำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่ำนปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นกำรใช้บรกิำรน ัน้ทีท่ำงทวัรจ์ดัให ้

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร
ยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 20 ทำ่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบลว่งหนำ้กอ่น 15 

วนั  
************************************************ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศนวิซแีลนด ์
*** กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง *** 

*** กรณุำกรอกขอ้มลูเป็นภำษำองักฤษ เทำ่น ัน้*** 

 
ชือ่-นำมสกลุ  ผูเ้ดนิทำง  
ภำษำไทย ...............................................................................................................................................

.................................. 
ชือ่-นำมสกลุ  ผูเ้ดนิทำง  ภำษำองักฤษ ตำมหนงัสอื

เดนิทำง ........................................................................................................................................... 
คณุมกีำรเปลีย่นชือ่ - นำมสกุลหรอืไม ่(ถำ้มโีปรดระบชุือ่ – นำมสกุล 
เดมิ ).................................................................................................................... 

วนั เดอืน ปีเกดิ ...................................  เชือ้ชำต ิ.............................. สญัชำต.ิ....................... สถำนทีเ่กดิ
............................ประเทศ ........................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น เลขที ่.................. หมู ่.....……….. ซอย ................................... หมูบ่ำ้น / 
ถนน ........................................................................ 
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จงัหวดั ………........…….......…………… 

รหสัไปรษณีย ์………........... 
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ..................................................... ทีท่ ำงำน ....................................................... 
มอืถอื ........................................................... 

E-
Mail .......................................................................................................................................................

................................................................... 
 
สถำนภำพ    ............ โสด ........... หยำ่ และมทีะเบยีนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 

............ แตง่งำนแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)    ............ แตง่งำน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
 

ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 
ชือ่ - นำมสกลุ ของ คู่
สมรส .....................................................................................................................................................

....................................... 
วนั เดอืน ปีเกดิ ของคูส่มรส ..................................  จงัหวดัทีเ่กดิ ......................................  หมำยเลขบตัร

ประชำชน .................................................. 
เชือ้ชำต ิ................................................. สญัชำต ิ................................................................. 
ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของคูส่มรส เลขที ่…….....….. หมู ่..……….. ซอย ...………………………. หมูบ่ำ้น / ถนน 

………………………......                          แขวง  ............................................ 
เขต .................................................. จงัหวดั ............................................................ 
รหสัไปรษณีย…์……....... 

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ............................................... มอืถอื .................................................. 
E- Mail ................................................................................................................................... 

 
ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทำงเกีย่วกบัดำ้นอำชพี กำรงำน   ( โปรดระบเุป็นภำษำองักฤษ) 
ชือ่บรษิทัที่

ท ำงำน ....................................................................................................................................................
....................................................... 

วนัทีเ่ร ิม่กำรท ำงำน ......................................  
ต ำแหนง่งำน ............................................................................. เงนิเดอืน ....................................... บำท 
ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ ำงำน เลขที ่.....................หมู ่.............ซอย ........................................... หมูบ่ำ้น / 

ถนน ................................................................... 
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แขวง  ........................................... เขต ................................................... 
จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย ์……………....... 

มหีนงัสอืเดนิทำงมำแลว้ท ัง้หมด ......................... เลม่ หมำยเลขหนงัสอืเดนิทำงเลม่
เกำ่ ................................................................................. 

วนัทีอ่อก ...................................................................................... 
หมดอำยุ ................................................................................................................... 
หนงัสอืเดนิทำงปจัจบุนัเลขที ่............................................................ วนัทีอ่อก.....................................

หมดอำยุ........................................................... 
วตัถปุระสงคใ์นกำรไป
นวิซแีลนด ์ ..............................................................................................................................................

....................................ทำ่นเคยไดร้บักำรปฏเิสธวซี่ำนวิซแีลนด ์หรอื ประเทศอืน่ๆ 
หรอืไม ่.............................................................................................................................. 

 
 

 

 


