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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/1967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
(KIWI_03 นิวซีแลนดเ์กาเหนือ-ใต ้9 วนั 7 คืน ม.ค.-มี.ค. 62 (TG) 

 
 

 
 

 
ควนีส์ทาวน์ – ขึน้กระเช้ากอนโดล่า –ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตดัขนแกะ 

 ชมธารน า้แขง็ฟ็อกซ์กลาเซียร์ - น่ังรถไฟทรานซ์อลัไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช -โรโตรัว  
อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ - ศูนย์วฒันธรรมเมารี - อ๊อคแลนด์ – ชมเมอืง - ช้อปป้ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมนูเป๋าฮ้ือทะเลใตเ้สิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
 รับประทานอาหารเยน็แบบบุฟเฟต ์ณ ยอดเขาบ๊อบพคี 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) 
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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์  
 

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  
พบเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามน าเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเดด็ขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนดโ์ดยสายการบนิ ไทยแอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่ TG 491(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 11 ชม.) 
 

วนัทีส่อง  ควนีส์ทาวน์  
 

10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์น าท่านผ่านการเอ็กซเรย ์
ตรวจกระเป๋าท่ีถือข้ึนเคร่ือง (HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋า
สมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

จากน้ัน  ออกเดินทางสู่ควีนส์ทาวน ์โดยเทีย่วบนิที ่ ................. (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 
จากน้ัน  ถึงเมืองควีนส์ทาวน ์ประเทศ นิวซีแลนด ์ ควีนส์ทาวนต์ั้งอยูบ่นเกาะใตข้องนิวซีแลนด ์เมืองควีนส์ทาวน ์เป็นเมือง

ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขา มีทะเลสาบท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ, ถนนคนเดินเลก็ๆ และเป็นจุดโฟกสัส าหรับหลายของกิจกรรม
ผจญภยัหลายสิบชนิด เป็นเมืองท่ีมีกล่ินอายท่ีดี เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีเหมาะส าหรับทั้งการท่องเท่ียวส าหรับบุคคล
ทัว่ไป รวมไปถึงหนุ่มสาวท่ีตอ้งการสถานท่ีโรแมนติก เพื่อการฮนันีมูนอีกดว้ย ผา่นชม Queenstown Arts Centre 

จากน้ัน  ใหท่้านอิสระเดินเล่นชมความงามของเมืองควนีส์ทาวน ์แวะร้าน Hetties Rock & Crystal Shop ใหท่้านเลือกซ้ือ
ตามอธัยาศยั  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
   จากน้ัน   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีส่าม ควนีส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมการตดัขนแกะ – ควนีส์ทาวน์ 

 

เช้า  น าท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเลก็ๆ คร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวนัน้ีกย็งัคงมีทองอยูใ่นล า

ธารขา้ง ๆ เมืองในตวัเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัให้ชมถึงประวติัศาสตร์ในยคุต่ืนทองรวมทั้งชีวิต
ความเป็นอยูใ่นสมยันั้นท่ีน่าสนใจคือ เร่ืองราวของนกัขดุทองชาวจีนท่ีมา "ต่ืนทอง" กบัเขาดว้ยเหมือนกนัถนนท่ี
ส าคญัคือบกัก้ิงแฮมสตรีท (Backingham Street) ซ่ึงมีสถานท่ีส าคญัร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยูส่องฝ่ัง 
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11.45 น.  เตรียมพร้อมข้ึนเรือท่ีท่าเรือล่องเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเน่ืองจากเป็นเรือท่ีมีส่วนในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็น
เพียงล าเดียวซ่ึงเหลือตกทอดมาจากยุคท่ีการท าเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกล
ไฟรุ่นอนุรักษ ์ท่ีใชพ้ลงังานไอน ้ าจากถ่านหิน เป็นเคร่ืองจกัรคู่ขนาด 500 แรงมา้ ภายในเรือตกแต่งดว้ยไมแ้ละ
ทองเหลืองอยา่งงดงามเป็นเรือโดยสารเพียงหน่ึงในไม่ก่ีล าซ่ึงเหลืออยูใ่นซีกโลกใตท่ี้ยงัคงใชพ้ลงังานจากถ่านหิน 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัแบบบาร์บีควิ ภายในฟาร์ม 
จากน้ัน  ชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์พีคฟาร์ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว ์วอลเตอร์พีคฟาร์มแกะบนยอดเขาใน

บรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของนิวซีแลนด ์ชมโชวสุ์นขัตอ้นแกะจากฟาร์มพื้นเมือง  
ดูการท างานของสุนขัเล้ียงแกะ และชมการสาธิตการตดัขนแกะ ซ่ึงขนแกะน้ีถือเป็นผลิตภณัฑส่์งออกท่ีมีช่ือเสียง
ของนิวซีแลนด ์รวมทั้งสตัวน่์ารักๆ พร้อมใหอ้าหารสตัวต่์างๆจากนั้นล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือเมืองควีนส์ทาวน ์ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่ี่ ควนีส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบนัจีจ้ัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - อสิระช้อปป้ิง 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

จากน้ัน   น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเลก็ๆ คร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวนัน้ีกย็งัคงมีทองอยูใ่นล า
ธารขา้ง ๆ เมืองในตวัเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ีจดัให้ชมถึงประวติัศาสตร์ในยคุต่ืนทองรวมทั้งชีวิต
ความเป็นอยูใ่นสมยันั้นท่ีน่าสนใจคือ เร่ืองราวของนกัขดุทองชาวจีนท่ีมา "ต่ืนทอง" กบัเขาดว้ยเหมือนกนัถนนท่ี
ส าคญัคือบกัก้ิงแฮมสตรีท (Backingham Street) ซ่ึงมี สถานท่ีส าคญัร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยูส่องฝ่ัง  

จากน้ัน  น าท่านชมการกระโดดบันจี้ (bungy jump) พลาดไม่ได้เม่ือมาท่ีควีนส์ทาวน์  กับการการกระโดดบนัจ้ีจมัป์ 
กิจกรรมชวนหวาดเสียวอนัเล่ืองช่ือของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวดัใจคนกลา้ โดยมีความสูงถึง 43 
เมตร ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นตน้ก าเนิดของการกระโดบนัจ้ีจมัป์ท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก จึงท าให้ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวใจกลา้หลัง่ไหลมาวดัใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งท่ีน่ียงัมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม
อีกดว้ย   

จากน้ัน  ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ ( Shotover Jet ) เป็นเรือแล่นด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น ้ า ช็อตโอเวอร์ 
ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนขา้งคดเค้ียวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลา้ยบานาน่าโบ๊ท เพียงแต่
ไม่ร่วงลงน ้ า ถูกคิดคน้ข้ึนโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรือเจ็ทของท่ีน่ี ดูน่า
ต่ืนเตน้เร้าใจมากกว่าท่ีอ่ืน เพราะเป็นตน้ต ารับของเรือเจ็ท มีผูม้าทา้ทายความหวาดเสียวน้ีแลว้กว่า 2ลา้นคน เป็น
เรือท่ีไดรั้บการออกเเบบเป็นพิเศษ ล าตวัเรือท าดว้ยอลูมิเนียมอยา่งหนาแน่น ใชเ้วลาในการเล่นประมาณ1.30ชม. 
(ส าหรับท่านใดทีส่นใจกจิกรรมต่างๆ กรุณาตดิต่อหัวหน้าทวัร์) 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย  จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมือง และ ชอ้ปป้ิงสินคา้จากยา่นตวั เมืองควีนส์ทาวน์ ซ่ึงถือเป็นเมืองช่ือดงัของประเทศ

เป็นเมืองท่องเท่ียว และเป็นเมืองแห่งกิจกรรมทา้ทายความหวาดเสียวอนัดบัหน่ึง ท่ีนกัท่องเท่ียวต่างๆๆจะตอ้ง
เดินทางมาท่ีน่ี มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้จาดตวัเมือง “ควีนส์ทาวน์” ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเยงของชาว 
นิวซีแลนด ์และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพ กบัมุมสวยๆๆ อาทิ ร้านของหวาน รีมาร์ค เคเบ้ิล หอนาฬิกา เป็นตน้ 

 !!! ฟรี ให้ท่านได้น่ังกระเช้ากอนโดล่า ชมววิบนยอดเขาบ๊อบพคี  
ค า่  รับประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพคี 

จากน้ัน   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MILLENNIUM  HOTEL QUEENSTOWN หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่า ควนีส์ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธารน า้แขง็ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
จากน้ัน เดินทางผา่น เส้นทางฮาสพาส สู่เมือง (HASST) ซ่ึงแต่เดิมใชเ้ป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซ่ึงเดินทางเป็น

แรมเดือน และต่อสู้กบัสภาพอากาศหนาวเยน็ เพื่อแสวงหาแหล่งก าเนิดหยก (GREEN STONE) ท่ีสองขา้งทางเตม็
ไปดว้ยป่าเฟิร์นยกัษท่ี์เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองวานากา เมืองเลก็ๆ ศูนยก์ลางของเกาะใต ้ตั้งอยูริ่มทะเลสาบวานากา ท่ีมีทิวทศัน์แสนงดงาม
มากแห่งหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด ์ประดบัประดาไปดว้ยพืชพรรณสีสันสดใส ทั้ง แดง ส้ม แสด ทอง ชมพ ูตดั
กบัสีฟ้าสดของทอ้งฟ้าใส และสีใสๆของน ้ าแห่งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกบัภาพวาดของผลงานศิลปินเอกชั้นครู 
โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบ  วานากา้ เห็นตน้ไมใ้บสีสวยงามไปทั้งตน้ เรียงรายของตลอดฝ่ัง เชิญ
สัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ท่ียงัคงรักษาธรรมชาติไวไ้ม่ให้สูญเสียไป และเท่ียวชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานา
กาอนังดงาม ระหว่างทางให้ท่านได้ แวะชม ห้องน ้ าสมยัโรมนั (Puzzling World) เมืองมหัศจรรยข์องเล่น 
(ถ่ายรูปดา้นนอก) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)  เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือมากในเร่ืองธารน ้ าแขง็ จึงท าให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของฝ่ังตะวนัตกแห่งน้ี ธารน ้ าแข็งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดสองแห่งภายในอุทยาน
แห่งชาติเวสท์แลนด์ ไดแ้ก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย  ความมหัศจรรยท์างธรรมชาติของธาร
น ้ าแขง็มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งน้ีไหลมาจากบริเวณท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
หรืออาจกล่าวไดว้า่ไม่มีท่ีใดในโลกท่ีจะสามารถเขา้ถึงธารน ้าแขง็ไดง่้ายดายเช่นน้ี  
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จากน้ัน  น าท่าน ชมฟ๊อกกลาเซียร์  มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกบัความมหัศจรรยข์องธารน ้ าแขง็ท่ีเคล่ือนลงมา
อยา่งต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยงัคงเคล่ือนตวัอยา่งไม่หยดุ ธารน ้ าแขง็น้ีสีขาวระยบิระยบั สลบักบัสีเขียวมรกต
อนังดงาม ส าหรับจุดชมธารน ้ าแขง็ฟ็อกซ์แบบชดัๆ อยูเ่ลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแมท็ทีสันไปอีกแค่นิดเดียว พอ
เจอสะพานแลว้มองยอ้นกลบัมาจะเห็นธารน ้าแขง็ไดอ้ยา่งชดัเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริบตาเลย (ให้ท่าน
ได้เลือกสนุกสนานกับการน่ังเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้าท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้า
ทวัร์)  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 

 
 
 

วนัทีห่ก โฮกติิกะ – รถไฟทรานซ์อลัไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
จากน้ัน  น าท่าน ชมเมืองโฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของฝ่ังตะวนัตกในสมยัก่อน มีหอ

นาฬิกาท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง เป็นเมืองท่ีมีความช านาญ เร่ืองศิลปะและศูนยก์ลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซ่ึงมี
ความส าคญัดา้นจิตวิญญาณเป็นอย่างมากส าหรับชาวเมารี เพราะนานมาแลว้เคยเป็นวสัดุท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดท่ีชาว
เมารีรู้จกั ถูกน ามาใชท้ าอาวุธ เคร่ืองมือและเคร่ืองประดบัส่วนตวั เช่ือกนัว่าหินสีเขียวน้ีจะช่วยรักษาความสงบ 
แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและซ้ือหยกเป็นของฝาก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  จากนั้นเดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS สถานีระหว่างทางจากนั้นน าท่าน น่ังรถไฟ  
ทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ท่ีสะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวท่ีเช่ือมผ่านเทือกเขาต่างๆ       
ถึง 8.5 กม. ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหวา่งทางผา่นชมทศันียภาพอนังดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลก
ใตท่ี้ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซ่ึงโอบลอ้มดว้ยภูเขาหิมะและตน้ไมห้ลากสีเปล่ียนไปตามฤดูกาลท่ีสวย
ท่ีสุดสลบักบัภูเขาเขียวขจี และฝงูแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญา้ ช่ืนชมทิวทศัน์อนังดงามดัง่ภาพวาด เพลิดเพลิน
ไปตลอดสองขา้งทางโดยตน้ไมห้ลากสีเปล่ียนไปตามฤดูกาลท่ีสวยท่ีสุดสายหน่ึงในโลก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮือ้ทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด สนามบนิไคร้สท์เชิร์ช - สนามบนิโรโตรัว - ศูนย์วฒันธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์  

 

เช้า  น าท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

จากน้ัน  ออกเดินทางสู่เมืองโรโตรัว โดยสายการบิน......... เทีย่วบนิที ่............. 
จากน้ัน  ถึงเมืองโรโตรัว หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  
บ่าย  น าท่านสู่ TE PUIA ซ่ึงเป็นศูนยว์ฒันธรรม และศูนยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุม

ของชาวเมารี การแกะสลกัไม ้และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ้าพรุ้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหศัจรรยท่ี์ 
  เกิดข้ึนจากพลงัความร้อนใตพ้ิภพท่ีพวยพุง่จากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติท่ีเกิดจากพลงัความ 
  ร้อนใตพ้ื้นดินใน   
จากน้ัน  น าท่านเขา้ชม เรนโบว์สปริง (RAINBOW SPRINGS) ไดรั้บการปรับโฉมคร้ังใหญ่เพื่อตอ้นรับผูม้า  เยอืนและรัก

ในธรรมชาติ บ่อน ้ าเรนโบวเ์ป็นบ่อน ้ าแร่ซ่ึงผลิตน ้ าจ านวน 2.5 ลา้นลิตรต่อวนั เป็นท่ีอยู่อาศยัของปลาเทร้ามีถ่ิน
ก าเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือร่มร่ืนด้วยพนัธ์ไมพ้ื้นเมืองได้แก่ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิลเวอร์เฟิร์น ได้กลายเป็น
สัญลกัษณ์ประจ าชาติ  นอกจากน้ียงัมีนกพื้นเมืองสายพนัธ์ต่างๆหลายชนิด อาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื้นเมือง, 
นกแกว้เกาะเหนือ, นกแกว้เคีย เป็นนกท่ีไดรั้บการคุม้ครอง นอกจากน้ียงัมีก้ิงก่าทวัทารา สตัวก่์อนประวติัศาสตร์ท่ี
อาศยัอยู่เม่ือ 225 ลา้นปีก่อนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ไดย้าวนานถึง 100 ปี หรือมากกว่านั้น KIWI HOUSE 
บา้นของนกกีวี่ท่ีมีอยูเ่ฉพาะในนิวซีแลนดเ์ท่านั้นเป็นสตัวพ์ื้นเมืองท่ีมีชีวิตอยูถึ่ง 70ลา้นปีมาแลว้ 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต์ ทีป่รุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พืน้เมืองของชาวเมารี  
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SUDIMA LAKE ROTORUA หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 

 

วนัทีแ่ปด โรโตรัว – อโกรโดม – อ๊อคแลนด์ –ช้อปป้ิง  

 

เช้า  น าท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

จากน้ัน  น าท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเล้ียงแกะซ่ึงปรับปรุงเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว แสดงท่ีมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัไปทัว่โลก นัน่คือการตดัขนแกะ แสดงตดัขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนดแ์ต่ท่ีอโกรโดมเป็นสถาน
แสดงโชวก์ารตดัขนแกะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด นอกจากการแสดงตดัขนแกะแลว้  ท่ีอโกรโดมยงัมีการแสดงอ่ืนๆ เช่น 
การรีดน ้านมววั และ การแสดงสุนขัตอ้นเป็ด และตอ้นแกะ โดยสุนขัแสนรู้  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองอ๊อคแลนด ์ เมืองอ๊อคแลนดต์ั้งอยูท่างตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด ์เป็นเมือง 
  ใหญ่ท่ีสุดและทนัสมยับนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบลอ้มไปดว้ยหมู่   ว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน 

และเป็นเมืองท่ีส าคญัทางดา้นการคา้ การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด ์อีกทั้งท่ีน่ียงัมีท่าเรือริมอ่าวท่ีสวยงาม 
และยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลางเมืองคือสองฝ่ังถนนควีน,โอ๊ก
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แลนด์โดเมน,พิพิธภณัฑ์โอ๊กแลนด์ เป็นตน้ อิสระให้ท่านได ้ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั ซ่ึงบน
ถนนควีนส์ ซ่ึงเป็นแหล่งขายสินคา้นานาชนิดใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหรือจะเขา้ชมคาสิโนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

 
 
 
 
 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SCENIC HOTEL AUCKLAND หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่ก้า อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านชมเมืองอ๊อคแลนด ์ ชมอ่าวท่ีสวยงามเตม็ไปดว้ยเรือนบัร้อยล า ชมสะพานฮาเบอร์ ผา่นชมบา้นเศรษฐีท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขา   

จากน้ัน น าท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผา่นยา่น พาร์แนล ถนนท่ีเป็นท่ีตั้งของบา้นเรือน ร้านคา้เก่าแก่รุ่นบุกเบิก สมควรแก่เวลา 
เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
ใหท่้านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนิอ๊อคแลนด์ 
13.10 น.  ออกเดนิทางจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 492 
20.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจตลอดการเดนิทาง 
 

 

*** สายการบิน และโปรแกรมทีร่ะบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
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อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 114,900 79,900 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 112,900 77,900 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตยีง ) 107,900 72,900 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตยีง ) 99,900 65,900 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 20,900 20,900 
 

**ราคาเดก็คอืเดก็ทีม่ีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 
*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจ านวนผู้เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมีการปรับเปลีย่นในกรณทีีค่ณะผู้เดนิทางมีไม่ถงึ 15 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน คอื ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *** 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วซ่ีาเดีย่ว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน*  
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 ไม่รวมทปิต่าง ๆ เช่น ทปิไกด์ 3 เหรียญ และพนักงานคนขบั 3 เหรียญ ต่อคนต่อวนั  
ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง  
เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
 
เงือ่นไขการจองทวัร์และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ท าการจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้ งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้ งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันก าหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงนิค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  
 

การช าระค่าบริการ 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000.- บาท 
 ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
- ช าระโดยเงินสด 
- ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สัง่จ่ายในนามบริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 
- ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

 
ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 
      ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 
      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 
      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 
กรณีช าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 
ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคญั 

หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 
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การยกเลกิและการคนืเงนิ 
 กรณยีกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั  
จะไม่เกบ็ค่ามัดจ า 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตั๋วได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋ว กบัทางสายการบนิ และ ผลวซ่ีาของ
ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่าทวัร์ และ มัดจ าทั้งหมด 

 

เอกสารในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการยืน่วซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือ่ท าวซ่ีาก่อน 21 วนัท าการ 

** การยืน่ขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืน่วซ่ีา 15 วนัท าการ) ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนด์เปลีย่นระเบยีบใหม่ การยืน่ขอวซ่ีานิวซีแลนด์ต้องส่งเอกสารไปพจิารณาทีต่่างประเทศ 

เพราะฉะน้ันเอกสารทีย่ืน่จะต้องเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน *** 

1. ส าหรับบุคคลทัว่ไป 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณท่ีานทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พื้น
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส าเนาบตัรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบา้น ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพื่อใชใ้นการยืน่ขอวีซ่า กรอกเป็นภาษาองักฤษ 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร ต้องแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานการเงิน คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  ช่ือ – นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPORT  

(อพัเดตยอดเงนิก่อนวนัที่จะยืน่วซ่ีาไม่เกนิ 30 วนั)     
 จดหมายรับรองบัญชีเงนิฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีานิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบบัจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณทีีเ่ป็นพนักงานบริษัททัว่ไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
2.  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ส าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย ์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย   
แปลเป็นภาษาองักฤษ และ พร้อมประทบัตรายางบริษัท 

3.  กรณที าธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบยีนการค้า) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
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4.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการ
เพียงหลกัฐานเดียวยืน่ต่อสถานทูตได ้  

2. ส าหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ทีเ่ดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น (ตัวจริงภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
3. ส าหรับเดก็ ทีไ่ม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี) 

 เด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีท าจากท่ีว่าการอ าเภอ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ 
ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา(ภาษาองักฤษ) 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้) (ภาษาองักฤษ) 
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาองักฤษ) 
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง (ภาษาองักฤษ) 
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาองักฤษ) 
 กรณทีีบ่ิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัฐานการเงิน STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา (ภาษาองักฤษ) 
 จดหมายรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บับุตร  (ภาษาองักฤษ) 

4. ส าหรับบุคคลทีถ่อืพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิน่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพจิารณา
ผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

หมายเหตุวซ่ีา 
 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เด่ียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดนิทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 
 กรณทีีผู้่เดนิทาง มีตัว๋เอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ต้องยืน่วซ่ีาเดีย่ว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพ้ิจารณาแลว้ 
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 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วนั  

 รูปถ่ายสถานท่ีใชป้ระกอบการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน*** 
 

ช่ือ-นามสกลุ  ผู้เดนิทาง  ภาษาไทย ............................................................................................................................. .................................................... 
ช่ือ-นามสกลุ  ผู้เดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนังสือเดนิทาง ........................................................................................................................................... 
คุณมกีารเปลีย่นช่ือ - นามสกลุหรือไม่ (ถ้ามโีปรดระบุช่ือ – นามสกลุ เดมิ )..................................................................................................................... 
วนั เดอืน ปีเกดิ ...................................  เช้ือชาต ิ.............................. สัญชาติ........................ สถานทีเ่กดิ............................ประเทศ ............................ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที ่.................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้าน / ถนน .........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จังหวดั ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ………....... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ..................................................... ทีท่ างาน ....................................................... มือถือ ............................................................ 
 E-Mail ........................................................................................................................................................................................................................... 
 
สถานภาพ    ............ โสด                    ........... หย่า และมทีะเบียนหย่า (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
                ............ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)                          ............ แต่งงาน และมทีะเบียนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
 
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอยีดเพิม่เติม 
ช่ือ - นามสกลุ ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................ 
วนั เดอืน ปีเกดิ ของคู่สมรส ..................................  จังหวดัทีเ่กดิ ......................................  หมายเลขบัตรประชาชน .................................................. 
เช้ือชาต ิ................................................. สัญชาติ ................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่ ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้าน / ถนน ………………………......                          
แขวง   ……………………………  เขต  .................................................. จั งห วัด  ............................................................ 
รหัสไปรษณีย์………......... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน .......................................................... มือถือ ...........................................................  
E-Mail .......................................................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อมูลส่วนตวัของผู้เดนิทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน   ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
ช่ือบริษัททีท่ างาน ............................................................................................................................. ............................................................................. 
วนัที่เร่ิมการท างาน ...................................... ต าแหน่งงาน ........................................................................... เงนิเดอืน ................................... บาท          
ทีอ่ยู่ของบริษัททีท่ างาน เลขที ่.....................หมู่ ...............ซอย ........................................... หมู่บ้าน / ถนน .................................................................                                  
แขวง  ............................................ เขต ..................................................... จังหวดั ................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………....... 
มีหนังสือเดนิทางมาแล้วทั้งหมด ......................... เล่ม หมายเลขหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ................................................................................. 
วนัที่ออก ...................................................................................... หมดอายุ ................................................................................................................... 
หนังสือเดนิทางปัจจุบันเลขที ่............................................................ วนัทีอ่อก.....................................หมดอายุ........................................................... 
วตัถุประสงค์ในการไปนิวซีแลนด์  .................................................................................................................................................................................. 
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวซ่ีานิวซีแลนด์ หรือ ประเทศอืน่ๆ หรือไม่ .............................................................................................................................. 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 

 
รายการทัวร์       วันเดินทาง       
ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ที่อยู่เพื่อตดิต่อรับเอกสาร            
               

               
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด     คน  (ผู้ใหญ่    ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 

ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด    ห้อง (ห้องพักคู ่  ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง ) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง

ตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเน้ือวัว                ไม่ทานเน้ือหมู            ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสาวิรัต 
รายระเอียดอื่นๆ              
               
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่     เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด    
 
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว   ลงชื่อ      ผู้จอง 
               (     ) 

                       วันที่       

 
 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้

บริการของเรา 


