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                      ไครส้ทเ์ชริช์ – เมอืงฟรา้นซโ์จเซฟ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์
                                   เทคาโป – ทะเลสาบพคูาก ิ- ควนีสท์าวน ์
                ชมอทุยานแหง่ชาตมิวิฟอรด์ซาวด ์+ ชมธารน า้แข็งฟ็อกซก์ลาเซยีร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 

 มัคคเุทศกม์คีวามช านาญ มจีติใจใหบ้รกิาร สภุาพ อ่อนนอ้ม 

 เมนูพเิศษ! เป๋าฮือ้ทะเลใต ้+ หอยแมลงภูน่วิซแีลนดอ์บ เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง 
 เมนูพเิศษกุง้ลอ็บสเตอร ์

 รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรอื พรอ้มลอ่งเรอืส าราญมลิฟอรด์ ซาวด ์

 โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) 

 
ก าหนดการเดนิทาง 
 

เดอืน เมษายน 2562 11 - 17 / 12 – 18  
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ –  ออ๊คแลนด ์  

15.00 น.  คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ที ่4 ประตู 3-4  เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิไทย  พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทาง พรอ้มรับเอกสารในการเดนิทาง 

  ** หมายเหตุ **( นวิซแีลนดม์กีฎหมายหา้มน าเขา้ พชืผกั อาหารสด และแหง้ ทุกชนดิ , เขา้
เมอืงโดยเด็ดขาด ) 

18.45 น.  ออกเดนิทางสูอ่๊อคแลนดโ์ดยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG 491 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 11 ชม.) 

วนัทีส่อง  ออ๊คแลนด ์– ไครส้ทเ์ชริช์ - ชมเมอืง 

10.45 น.  ถงึสนามบนิเมอืงอ๊อคแลนด ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 5 ชม.) ประเทศนวิซแีลนด ์น าท่าน

ผ่านการเอ๊กซเรย์ ตรวจกระเป๋าที่ถือข ึน้เครื่อง (HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร หลงัรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

.................น.  ออกเดนิทางสูไ่ครส้เชริท์ ประเทศนวิซแีลนด ์เทีย่วบนิที ่………… 

................น.  เดนิทางถงึเมอืงไครส้เชริท์ ประเทศนวิซแีลนด ์น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้    (เวลาทอ้งถิน่ของประเทศนวิซแีลนดเ์ร็วกวา่ประเทศไทย 6 ชม.)   
  เมืองไครส้ทเ์ชริช์เป็นเมืองทีไ่ดร้ับอทิธพิลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของเกาะ

ใต ้ประเทศนวิซแีลนด ์มีแม่น ้าเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อใหเ้กดิทัศนียภาพทีง่ดงาม มีความร่มรื่นของ
ถนนทุกสาย และสวนดอกไมส้วยงามอยู่ทั่วเมอืงไปหมด จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น GARDEN CITY 

OF THE WORLD ท าใหเ้มอืงนี้ ขึน้ชือ่เรื่องความบรสิทุธิแ์ละใกลช้ดิกับธรรมชาต ิมีสถานทีท่่องเที่ยว
มากมายสวยงามในเมืองไครส้ทเ์ชริช์ เชน่ จตุรัสวคิตอเรีย, กวีี่เฮา้ส,์ วหิารคาธีดตัล, ข ึน้ยอดเขาแคช
เมยีร ์เพือ่ชมเมอืงไครท้เชริช์ เป็นตน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วนัทีส่าม แอชเบอรต์นั - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพคูาก ิ– ควนีสท์าวน ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

  น าทา่นแวะเมอืงแอชเบอรต์นั ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของนวิซแีลนด ์อาท ิครมีรกแกะ หรอืครมี
หนา้เดง้ เซรั่ม  รกแกะ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑบ์ ารุงสุขภาพ และผลติภัณฑท์ี่ท าจากขนแกะ ต่างๆ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชือ่เสยีง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึง่ของ
ประเทศนวิซแีลนด ์มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 83 ตารางกโิลเมตร ซึง่ส ิง่ทีท่ าใหท้ะเลสาบแห่งนี้กลายเป็น

จุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่ทีม่าเยือนนวิซแีลนด ์ก็เนื่องจากสเีทอรค์วอยซข์องน ้าใน
ทะเลสาบ ทีเ่กดิจากการละลายของน ้าแข็งบนเทอืกเขา SOUTH ALPS ซึง่ไดก้ดักร่อนชัน้หนิอันอุดมไป

ดว้ยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทติย์ตกลงกระทบกับน ้า สารละลายเหล่านี้ก็
สะทอ้นแสงเกดิเป็นสเีทอรค์วอยซท์ีส่วยงาม ใกลก้ันจะมอีนุสาวรยีส์นัุขตอ้นแกะ สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ์
ในปี ค.ศ.1968  เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดทีีช่ว่ยงานใหช้าวบา้นมีกนิมีใชจ้นถงึทุกวันนี้ เนื่องจาก

ประเทศนวิซเีเลนด ์เป็นประเทศทีเ่ลีย้งเเกะไวใ้นการท าการคา้ ไม่ว่าจะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จงึมี
ผูช้ว่ยส าคัญคอืสนัุขตอ้นแกะ ไวส้ าหรับตอ้นแกะ และไล่หมาป่าดว้ย และใกล ้ๆ  กันนัน้ ท่านจะไดเ้ห็น
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โบสถข์นาดกะทดัรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ีเ่ล็กทีส่ดุในประเทศนวิซแีลนด ์
ซึง่ในปัจจุบันยังใชใ้นการประกอบพธิกีารตา่งๆ อยู่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารญีปุ่่ น) 
  น าท่าน ผา่นอุทยานแหง่ชาตเิมา้ทค์ุก้ ของเกาะใตข้องนวิซแีลนดท์ีเ่ต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และ

ทะเลสาบสสีันสวยงาม เชญิสัมผัสกับธรรมชาตอิันงดงาม ผ่านชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซยีธาร
น ้าแข็งสายใหญ่ซึง่ละลายและกัดเซาะเอากอ้นหนิขนาดต่างๆกันมากลั่นกรองน ้าตามธรรมชาตจิน
กลายเป็นน ้าทะเลสาบที่สวยงาม ผ่านชมทะเลสาบปูคาก  ิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่ง

ภาพวาดอกีแห่งหนึง่ของนวิซแีลนด ์จนไดช้ือ่ว่า MILLION DOLLAR VIEW คลา้ยๆ กบัทะเลสาบ เท
คาโป คอืเป็นน ้าทีล่ะลายมาจากภเูขาน ้าแขง็ เวลาแดดออก น ้าจะเป็นสเีทอรค์วอยซ ์แตเ่วลาไม่มแีดดน ้า
จะออกเป็นสนี ้านม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงควนีสท์าวน ์เมืองทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาขนาด

ใหญ่ทีช่ ือ่ THE REMARKABLES อุดมไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามบนชายฝ่ังของทะเลสาบวาคาตปิู 
ท าใหว้วิทวิทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทัง้สถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่

ตอ้งการความโรแมนตกิแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวม
รา้นอาหารทนัสมัย รา้นกาแฟ ไนตค์ลบั แหลง่ชอ้ปป้ิงและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่หมาะกบัฤดกูาล ซึง่พรอ้ม
กระตุน้ตอ่มผจญภยั ส าหรับผูร้ักการท ากจิกรรมทา้ทายอย่างกฬีาเอ็กซต์รมีหลากหลายประเภท  

  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นในตัวเมืองควีนสท์าวน์ ซ ึง่ตัง้อยู่ทะเลสาบทีส่วยงาม ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ย่านค
วีนส ์สตรีท มอลล ์ที่มีรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ (การกระโดดบนัจี ้และ น ัง่เรอืเร็ว อยู่

นอกเหนอืรายการทวัรส์ าหรบัทา่นทีต่อ้งการจะรว่มสนกุ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL HOTEL  QUEENSTOWN หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่ ควนีสท์าวน ์– ลอ่งเรอืมวิฟอรด์ ซาวด ์– ควนีสท์าวน ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
ออกเดนิทางสู ่มลิฟอรด์ซาวน ์โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอันดบั 2 ของ
ประเทศ เขา้สูเ่ขต อุทยานแหง่ชาตมิลิฟอรด์ซาวด ์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  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟตบ์นเรอื พรอ้มลอ่งเรอืส าราญมลิฟอรด์ ซาวด ์

  สมัผัสความงามของธรรมชาตโิดยรอบ ชมฟยอรด์ ซึง่เกดิจากจากเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก ประกอบกบั
บรรยากาศเย็นจากขัว้โลกใต ้และสายน ้ากดัเซาะ สง่ผลใหเ้กดิเป็นชายฝ่ังเวา้แหว่ง ท าใหเ้กดิทศันียภาพ

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

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มเมนพูเิศษกุง้ล็อบสเตอร ์
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ ควนีสท์าวน ์– วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ ์กลาเซยีร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวานากาเมอืงเล็กๆศนูยก์ลางของเกาะใต ้ตัง้อยู่รมิทะเลสาบวานากา ทีม่ทีวิทศัน์

แสนงดงามมากแห่งหนึง่ของประเทศนวิซแีลนด ์ประดบัประดาไปดว้ยพชืพรรณสสีนัสดใส ทัง้ แดง สม้ 
แสด ทอง ชมพู ตดักบัสฟ้ีาสดของทอ้งฟ้าใส และสใีสๆของน ้าแห่งทะเลสาบ แลดงูดงามราวกบั
ภาพวาดของผลงานศลิปินเอกชัน้ครู โดยเฉพาะบรเิวณโดยรอบของทะเลสาบวานากา้ เห็นตน้ไมใ้บสี

สวยงามไปทัง้ตน้ เรยีงรายของตลอดฝ่ัง เชญิสมัผัสกบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ ทีย่ังคงรกัษาธรรมชาตไิว ้
ไม่ใหส้ญูเสยีไป และเทีย่วชมและถา่ยรูปทะเลสาบวานากาอนังดงาม  ระหว่างทาง ผา่นชมโลกปรศินา 

PUZZLING WORLD เป็นโลกแห่งส ิง่แปลกประหลาดทีน่่าสนใจ ซึง่ภายในประกอบดว้ยของเลน่น่า
พศิวง เชน่ เขาวงกตสไตลใ์หม่, หอ้งภาพลวงตา, ศนูยก์ลางปรศินา, กฟิทช์อ็ป และสถาปัตยกรรมสดุ
พสิดาร เป็นอกีแห่งทีนั่กถา่ยรูปไม่ควรพลาด  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดนิทางสูเ่มอืงฟรา้นซ ์โจเซฟเพือ่ ชมธารน า้แข็งฟ๊อกกลาเซยีร ์ธารน ้าแข็งอกีแห่งหนึง่ทีอ่ยู่ในเวสต์

แลนดเ์นชัน่แนลปารก์น่ันคอื ธารน า้แข็งฟ็อกซห์รอืฟ๊อกซก์ลาเซยีร ์มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน 

พบกับความมหัศจรรย์ของธารน ้าแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อน
ตวัอย่างไม่หยุด ธารน ้าแข็งนี้สขีาวระยบิระยับ สลบักบัสเีขยีวมรกตอันงดงาม ส าหรับจุดชมธารน ้าแข็งฟ็

อกซแ์บบชดัๆ อยู่เลยจากจุดชมววิทะเลสาบแม็ททสีนัไปอกีแคน่ดิเดยีว พอเจอสะพานแลว้มองยอ้นกลบั
มาจะเห็นธารน ้าแข็งไดอ้ย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริบตาเลย (ใหท้่านไดเ้ลอืก
สนุกสนานกบัการน ัง่เฮลคิอปเตอรเ์พือ่ชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ถา้ท่านสนใจกรุณา

ตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบตะวนัตก ภายในโรงแรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัทีห่ก โฮกติกิะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- ไครส้ทเ์ชริช์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม  
  จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงโฮกติกิะ เมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิทะเลเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของฝ่ังตะวันตกใน

สมัยกอ่น มหีอนาฬกิาทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืง เป็นเมอืงทีม่คีวามช านาญ เรือ่งศลิปะและศนูยก์ลางการผลติ
หนิสเีขยีวหรอืหยก ซึง่มคีวามส าคญัดา้นจติวญิญาณเป็นอย่างมากส าหรบัชาวเมาร ีเพราะนานมาแลว้เคย
เป็นวัสดุทีแ่ข็งแกร่งทีส่ดุทีช่าวเมารรีูจ้ัก ถูกน ามาใชท้ าอาวุธ เครื่องมือและเครือ่งประดบัสว่นตวั เชือ่กัน



CODE : GLN08  

 

 

ว่าหนิสเีขยีวนี้จะชว่ยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะน าอ านาจมาสูต่นและครอบครัว เชญิชมเมืองแห่ง
หยกสเีขยีวและซือ้หยกเป็นของฝาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  จากนัน้เดนิทางถงึ สถานรีถไฟอาเธอรพ์าส ARTHUR’S PASS สถานีระหว่างทางจากนัน้น าทา่น น ัง่

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์เอ็กซเ์พรส ทีส่ะดวกและสะอาดเหมอืนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดยีวทีเ่ชือ่มผ่าน
เทอืกเขาตา่งๆ  ถงึ 8.5 กม. ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอันงดงาม ของ
เทอืกเขาแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นเสน้ทางซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะและตน้ไม ้

หลากสเีปลีย่นไปตามฤดกูาลทีส่วยทีส่ดุสลบักบัภูเขาเขยีวขจ ีและฝูงแกะน่ารักยนืเรยีงรายเล็มหญา้ ชืน่
ชมทวิทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาด เพลดิเพลนิไปตลอดสองขา้งทางโดยตน้ไมห้ลากสเีปลี่ยนไปตาม
ฤดกูาลทีส่วยทีส่ดุสายหนึง่ในโลก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเป๋าฮือ้ทะเลใตเ้สริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิไครส้ทเ์ชริท์ ( แวะเปลีย่นเครือ่ง) – สนามบนิออ๊คแลนด-์ สนามบนิสวุรรณภูม ิ

06.05 น. รบัประทานอาหารเชา้  

................น. หลงัจากน ัน้ออกเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิอ๊อคแลนด ์ เทีย่วบนิที ่…………….. 

................น.  เดนิทางถงึสนามบนิออ๊คแลนด ์ แวะเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางสู ่ประเทศไทย 

13.10 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG492  
20.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจตลอดการเดนิทาง 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

*** สายการบนิ และโปรแกรมทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
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       อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร ราคารวมต ัว๋เครือ่งบนิ ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่ 92,900.- 57,500.- 

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

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

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 15,500.- 15,500.- 

 

**ราคาเด็กคอืเด็กทีม่อีายุไมเ่กนิ 12 ปีบรบิรูณ์คะ่** 
*** ในการเดนิทางในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมกีารปรบัเปลีย่นในกรณีทีค่ณะผูเ้ดนิทางมไีมถ่งึ 15 ทา่น *** 

*** ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ คอื ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ และ ภายในประเทศนวิซแีลนด ์*** 
*** ไมร่วมคา่วซีา่เดีย่ว 6,000 บาท ตอ่ ทา่น / วซีา่กรุป๊ 2,700 บาท ตอ่ ทา่น *** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 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. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง Passport  

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี 

ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่วซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์*วซีา่เดีย่ว 6,100 บาท ตอ่ ทา่น / วซีา่กรุ๊ป 3,600 บาท ตอ่ ทา่น*  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และ พนกังานขบัรถ ตามธรรมเนยีม 6 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลีย่ 36 เหรยีญ

นวิซแีลนดด์อลลา่/ทา่น) 
 คา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการ

เดนิทาง  
 เพราะโรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 เง ือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ  
 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,่ 
สงกรานต)์ 

 กรณีที่ลูกคา้พกัอาศยัอยู่ต่างจงัหวดัใหแ้จง้กบัทางบรษิทัใหท้ราบต ัง้แต่ท าการจองหากลูกคา้มีความ

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,่ สงกรานต)์ 
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 หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่านวิซแีลนดไ์มท่นัก าหนดและทางบรษิทัฯตอ้งออกต ัว๋กบัทางสาย
การบนิทางลกูคา้จะตอ้งจา่ยเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการออกต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การยกเลกิการใหบ้รกิาร  
การยกเลกิและการคนืเงนิ 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์ช่วงเดอืนตุลาคม ตอ้งยกเลกิลว่งหนา้กอ่น 45 วนั จะไม่
เก็บคา่มดัจ า 

 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 
 กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ได ้  เพราะเป็นเงือ่นไขตัว๋กรุ๊ปของสาย

การบนิ 
  หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศนวิซแีลนด ์ไมท่นัก าหนดการออกต ัว๋ กบัทางสาย

การบนิ และ  ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัร ์และ มดัจ าท ัง้หมด 
 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์
กรณุาเตรยีมเอกสารในการยืน่วซี่าใหค้รบ และสง่ใหก้บัทางบรษิทัฯ เพือ่ท าวซีา่กอ่น 21 วนัท าการ 

** การยืน่ขอวซี่าประเทศนวิซแีลนด ์ตอ้งใชเ้วลาในการยืน่วซี่า 15 วนัท าการ) ** 
*** เนือ่งจากสถานทตูนวิซแีลนดเ์ปลีย่นระเบยีบใหม ่การยืน่ขอวซี่านวิซแีลนดต์อ้งสง่เอกสารไปพจิารณาที่

ตา่งประเทศ เพราะฉะน ัน้เอกสารทีย่ ืน่จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ *** 

1. ส าหรบับคุคลท ัว่ไป 

 พาสปอรต์ มีอายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ให้
แนบมาดว้ย)  

 รูปถา่ยส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แตง่กายสภุาพ, ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, 

ไม่ยิม้, พืน้หลงัเป็นสขีาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถา่ยทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   
 ส าเนาบัตรประชาชน  

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

ภาษาองักฤษ 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรสแลว้ เอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบัตร 

ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานการเงนิ คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดอืน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  ชือ่ – นามสกลุ ตรง

ตามหนา้ PASSPORT  (อพัเดตยอดเงนิกอ่นวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ไมเ่กนิ 30 วนั)     

 จดหมายรบัรองบญัชเีงนิฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่า
นวิซแีลนดไ์มไ่ด ้*** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเทา่น ัน้) 

 1.  กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัท ัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบับจรงิ (ภาษาองักฤษ) 
2.  กรณีประกอบธุรกจิสว่นตวั ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนา

ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย   
แปลเป็นภาษาองักฤษ และ พรอ้มประทบัตรายางบรษิทั 
3.  กรณีท าธุรกจิสว่นตวั (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงตอ่สถานทตู (ภาษาองักฤษ)                               

4.  กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ ) ไม่สามารถใชส้ าเนาบัตร
ขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  

2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทัว่ไป) และขอหนังสอืรับรองการ
เรยีน 
    จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้ (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่น ัน้) 

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครองและอายุไมเ่กนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 
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 เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ หากเด็กเดนิทาง
ไปกับบดิาจะ ตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา

(ภาษาองักฤษ) 
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่น ัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กว่า 15 ปี ขอส าเนาสตูบิัตร (ไมส่ามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้ (ภาษาองักฤษ) 
 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และ มารดา)  (ภาษาองักฤษ) 
 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิาและมารดาของผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา(ภาษาองักฤษ) 
 กรณีทีบ่ดิา หรอื มารดาเป็นขา้ราชการ : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบัตรขา้ราชการ 1 ชดุ 

(ภาษาองักฤษ) 

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

4. ส าหรบับคุคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เลม่แดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน ดงันัน้ตอ้ง
เปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้(ระยะเวลาใน
การพจิารณาผลวซีา่ข ึน้อยูก่บัทางสถานทตู) 

หมายเหตวุซีา่ 
 วซีา่ครอบครัว สาม ี– ภรรยา (จดทะเบยีนสมรส) และมบีุตรอายุไม่เกนิ 18 ปี เป็น เดีย่ว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วซีา่กรุป๊ วซีา่จะไมต่ดิในเลม่พาสปอรต์และตอ้งเดนิทางไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ คา่วซีา่ทา่นละ 3,600 

บาท 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทาง มตี ัว๋เอง หรอือยูต่อ่ ไมก่ลบัพรอ้มกรุป๊ ตอ้งยืน่วซีา่เดีย่ว คา่วซีา่ทา่นละ 6,100 บาท 

*** กรณุาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบเุพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 

หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 

หมายเหต ุ  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 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 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่
สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใช้บรกิารน ัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 
วนั  

 
********************************************* 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์
*** กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง *** 

*** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 
 

ชือ่-นามสกลุ  ผูเ้ดนิทาง  
ภาษาไทย ...............................................................................................................................................
.................................. 

ชือ่-นามสกลุ  ผูเ้ดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสอื
เดนิทาง ........................................................................................................................................... 
คณุมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุหรอืไม ่ 

(ถา้มโีปรดระบชุือ่ – นามสกลุเดมิ )........................................................................................... 
วนั เดอืน ปีเกดิ ...................................  เชือ้ชาต ิ.............................. สญัชาต.ิ....................... สถานทีเ่กดิ

............................ประเทศ ........................... 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น เลขที ่.................. หมู ่.....……….. ซอย ................................... หมูบ่า้น / 
ถนน ........................................................................                

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

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ..................................................... ทีท่ างาน ....................................................... 
มอืถอื ........................................................... 
 E-Mail ............................................................................................................................................... 

 
สถานภาพ    ............ โสด  ........... หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
                ............ แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน) ............ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ชือ่ - นามสกลุ ของ คู่
สมรส .....................................................................................................................................................
....................................... 

วนั เดอืน ปีเกดิ ของคูส่มรส ..................................  จงัหวดัทีเ่กดิ ......................................  หมายเลขบตัร
ประชาชน .................................................. 

เชือ้ชาต ิ................................................. สญัชาต ิ................................................................. 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของคูส่มรส เลขที ่…….....….. หมู ่..……….. ซอย ...………………………. หมูบ่า้น / ถนน 
………………………......                          แขวง  ............................................ 

เขต .................................................. จงัหวดั ............................................................ 
รหสัไปรษณีย…์……....... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ............................................... มอืถอื ..................................................  

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

ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน   ( โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
ชือ่บรษิทัที่
ท างาน ....................................................................................................................................................

....................................................... 
วนัทีเ่ร ิม่การท างาน ...................................... ต าแหนง่

งาน ............................................................................. เงนิเดอืน ....................................... บาท          
ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน เลขที ่.....................หมู ่.............ซอย ........................................... หมูบ่า้น / 
ถนน ...................................................................                                   

แขวง  ........................................... เขต ................................................... 
จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย ์……………....... 
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มหีนงัสอืเดนิทางมาแลว้ท ัง้หมด ......................... เลม่ หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่
เกา่ ................................................................................. 

วนัทีอ่อก ...................................................................................... 
หมดอายุ ................................................................................................................... 

หนงัสอืเดนิทางปจัจบุนัเลขที ่............................................................ วนัทีอ่อก.....................................
หมดอายุ........................................................... 
วตัถปุระสงคใ์นการไป

นวิซแีลนด ์ ..............................................................................................................................................
....................................ทา่นเคยไดร้บัการปฏเิสธวซี่านวิซแีลนด ์หรอื ประเทศอืน่ๆ  

 

 
 

 

 


