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ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อลัไพน์ 

ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ- ควนีส์ทาวน์  
ชมอุทยานแห่งชาตมิิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน า้แขง็ฟ็อกซ์กลาเซียร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 เมนูพิเศษ!เป๋าฮ้ือทะเลใต ้+ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
 เมนูพิเศษกุง้ล็อบสเตอร์ 

 รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ พร้อมล่องเรือส าราญมิลฟอร์ด ซาวด์ 
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) 
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ก าหนดการเดินทาง 
 

เดือน มกราคม 2562 13 – 19 , 27 – 2  
เดือน กมุภาพนัธ์ 2562 3 – 9 , 17 - 23 
เดือน มนีาคม 2562 3 – 9 , 17 - 23 

 
 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ –  อ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  
พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มกีฎหมายห้ามน าเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเดด็ขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ๊คแลนดโ์ดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 11 ชม.) 

วนัที่สอง  อ๊อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง 

10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านผ่านการเอ๊กซเรย ์
ตรวจกระเป๋าท่ีถือข้ึนเคร่ือง (HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลงัรับกระเป๋า
สมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

...................น.  ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์เท่ียวบินท่ี ……….. 

...................น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์น าท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
  (เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.)   
  เมืองไคร้สทเ์ชิร์ชเป็นเมืองท่ีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากองักฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเกาะใต ้ประเทศ

นิวซีแลนด ์มีแม่น ้าเอวอนไหลผ่านตวัเมืองก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีงดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุกสาย และสวน
ดอกไมส้วยงามอยู่ทัว่เมืองไปหมด จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น GARDEN CITY OF THE WORLD ท าให้
เมืองน้ี ข้ึนช่ือเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียว ม ากม ายส วยงาม ใน เมื อ ง
ไคร้สทเ์ชิร์ช เช่น จตุรัสวิคตอเรีย, กีว่ีเฮา้ส์, วิหารคาธีดตลั, ข้ึนยอดเขาแคชเมียร์ เพ่ือชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นตน้  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั QUALITY HOTEL ELMS  CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ– ควนีส์ทาวน์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
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น าท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง และถือเป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศนิวซีแลนด ์มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงส่ิงท่ีท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีกลายเป็น
จุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนิวซีแลนด ์ก็เน่ืองจากสีเทอร์ควอยซ์ของน ้าในทะเลสาบ ท่ี
เกิดจากการละลายของน ้าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซ่ึงไดก้ดักร่อนชั้นหินอนัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก่อนท่ีจะ
ไหลลงสู่ทะเลสาบ และเม่ือแสงอาทิตยต์กลงกระทบกบัน ้า สารละลายเหล่าน้ีก็สะทอ้นแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์
ท่ีสวยงาม ใกลก้นัจะมีอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ สร้างดว้ยทองสมัฤทธ์ิในปี ค.ศ.1968  เพ่ือเป็นการยกยอ่งคุณความ
ดีท่ีช่วยงานให้ชาวบา้นมีกินมีใชจ้นถึงทุกวนัน้ี เน่ืองจากประเทศนิวซีเเลนด ์เป็นประเทศท่ีเล้ียงเเกะไวใ้นการท า
การคา้ ไม่ว่าจะขนแกะ เน้ือแกะ นมแกะ จึงมีผูช่้วยส าคญัคือสุนขัตอ้นแกะ ไวส้ าหรับตอ้นแกะ และไล่หมาป่าดว้ย 
และใกล้ๆ  กนันั้น ท่านจะไดเ้ห็นโบสถข์นาดกะทดัรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท่ี์เล็ก
ท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงในปัจจุบนัยงัใชใ้นการประกอบพิธีการต่างๆ อยู ่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารญ่ีปุ่น) 
  น าท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใตข้องนิวซีแลนดท่ี์เต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบสีสัน

สวยงาม เชิญสัมผสักบัธรรมชาติอนังดงาม ผ่านชมทศันียภาพของทสัมนั กราเซียธารน ้ าแข็งสายใหญ่ซ่ึงละลาย
และกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลัน่กรองน ้าตามธรรมชาติจนกลายเป็นน ้าทะเลสาบท่ีสวยงาม ผ่านชม
ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหน่ึงของนิวซีแลนด์ จนได้ช่ือว่า 
MILLION DOLLAR VIEW คลา้ยๆ กบัทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นน ้าท่ีละลายมาจากภูเขาน ้าแข็ง เวลาแดดออก 
น ้าจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน ้าจะออกเป็นสีน ้านม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองควนีส์ทาวน์ เมือง
ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ีช่ือ THE REMARKABLES อุดมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามบนชายฝ่ัง
ของทะเลสาบวาคาติปู ท าใหวิ้วทิวทศัน์งดงามราวกบัภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวของคนทัว่ไป และคู่
ฮนันีมูนท่ีตอ้งการความโรแมนติกแบบส่วนตวั ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งรวม
ร้านอาหารทนัสมยั ร้านกาแฟ ไนตค์ลบั แหล่งชอ้ปป้ิงและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัฤดูกาล ซ่ึงพร้อมกระตุน้
ต่อมผจญภยั ส าหรับผูรั้กการท ากิจกรรมทา้ทายอยา่งกีฬาเอก็ซ์ตรีมหลากหลายประเภท  

  อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นในตวัเมืองควีนส์ทาวน ์ซ่ึงตั้งอยูท่ะเลสาบท่ีสวยงาม ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ยา่นควีนส์ สตรีท 
มอลล ์ท่ีมีร้านคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ (การกระโดดบันจี ้และ น่ังเรือเร็ว อยู่นอกเหนือรายการทัวร์ส าหรับ
ท่านที่ต้องการจะร่วมสนุก กรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL HOTEL  QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือมวิฟอร์ด ซาวด์ – ควนีส์ทาวน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผา่นทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ เขา้สู่
เขต อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด
ซาวด ์( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซ่ึ้งมีในลกัษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธาร
น ้าแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินท าใหน้ ้ าท่วมแทนท่ีกลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได ้ชมความงามท่ีสร้าง
โดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่านจะสามารถมองสะทอ้น
ภาพภูเขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่าง และให้ท่านด่ืมน ้ าแร่บริสุทธ์ิจากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชม
น ้าตกท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ี CHASM 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือส าราญมลิฟอร์ด ซาวด์ 

  สัมผสัความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซ่ึงเกิดจากจากเคล่ือนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับ
บรรยากาศเยน็จากขั้วโลกใต ้และสายน ้ากดัเซาะ ส่งผลใหเ้กิดเป็นชายฝ่ังเวา้แหว่ง ท าใหเ้กิดทศันียภาพอนังดงาม
บริเวณชายฝ่ัง ต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของสายน ้ าตกอนัสูงตระหง่านของ น ้าตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง 160 เมตร จาก
หนา้ผา พบกบัแมวน ้านอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถ
โคช้ปรับอากาศกลบัสู่เมืองควีนส์ทาวน ์

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพเิศษกุ้งลอ็บสเตอร์ 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที่ห้า ควนีส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองวานากาเมืองเลก็ๆศูนยก์ลางของเกาะใต ้ตั้งอยูริ่มทะเลสาบวานากา ท่ีมีทิวทศัน์แสนงดงาม
มากแห่งหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด ์ประดบัประดาไปดว้ยพืชพรรณสีสันสดใส ทั้ง แดง สม้ แสด ทอง ชมพู ตดั
กบัสีฟ้าสดของทอ้งฟ้าใส และสีใสๆของน ้าแห่งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกบัภาพวาดของผลงานศิลปินเอกชั้นครู 
โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบวานากา้ เห็นตน้ไมใ้บสีสวยงามไปทั้งตน้ เรียงรายของตลอดฝ่ัง เชิญ
สัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ียงัคงรักษาธรรมชาติไวไ้ม่ให้สูญเสียไป และเท่ียวชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานา
กาอนังดงาม  ระหว่างทาง ผ่านชมโลกปริศนา PUZZLING WORLD เป็นโลกแห่งส่ิงแปลกประหลาดท่ีน่าสนใจ 



 

5 
 

ซ่ึงภายในประกอบดว้ยของเล่นน่าพิศวง เช่น เขาวงกตสไตลใ์หม่, หอ้งภาพลวงตา, ศูนยก์ลางปริศนา, กิฟทช์็อป 
และสถาปัตยกรรมสุดพิสดาร เป็นอีกแห่งท่ีนกัถ่ายรูปไม่ควรพลาด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟเพ่ือ ชมธารน ้าแข็งฟ๊อกกลาเซียร์ ธารน ้าแข็งอีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในเวสตแ์ลนดเ์นชัน่

แนลปาร์กนัน่คือ ธารน ้าแข็งฟ็อกซ์หรือฟ๊อกซ์กลาเซียร์ มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกบัความมหัศจรรย์
ของธารน ้ าแข็งท่ีเคล่ือนลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยงัคงเคล่ือนตวัอย่างไม่หยุด ธารน ้ าแข็งน้ีสีขาว
ระยิบระยบั สลบักบัสีเขียวมรกตอนังดงาม ส าหรับจุดชมธารน ้าแขง็ฟ็อกซ์แบบชดัๆ อยูเ่ลยจากจุดชมวิวทะเลสาบ
แมท็ทีสันไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแลว้มองยอ้นกลบัมาจะเห็นธารน ้าแขง็ไดอ้ยา่งชดัเจน สวยงามแทบจน
ไม่อยากกระพริบตาเลย (ให้ท่านได้เลือกสนุกสนานกบัการน่ังเฮลิคอปเตอร์เพ่ือชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้า
ท่านสนใจกรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์) 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER หรือเทียบเท่า 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบตะวนัตก ณ ที่พกั 
 
 
 

 
 

 

วนัที่หก โฮกติกิะ – รถไฟทรานซ์อลัไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
  จากนั้นน าท่าน ชมเมืองโฮกิติกะ เมืองเลก็ๆตั้งอยู่ริมทะเลเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของฝ่ังตะวนัตกในสมยัก่อน มี

หอนาฬิกาท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองท่ีมีความช านาญ เร่ืองศิลปะและศูนยก์ลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก 
ซ่ึงมีความส าคญัดา้นจิตวิญญาณเป็นอย่างมากส าหรับชาวเมารี เพราะนานมาแลว้เคยเป็นวสัดุท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดท่ี
ชาวเมารีรู้จกั ถูกน ามาใชท้ าอาวธุ เคร่ืองมือและเคร่ืองประดบัส่วนตวั เช่ือกนัวา่หินสีเขียวน้ีจะช่วยรักษาความสงบ 
แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและซ้ือหยกเป็นของฝาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  จากนั้นเดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS สถานีระหว่างทางจากนั้นน าท่าน น่ังรถไฟท
รานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ท่ีสะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวท่ีเช่ือมผ่านเทือกเขาต่างๆ  ถึง 
8.5 กม. ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้
ท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเสน้ทางซ่ึงโอบลอ้มดว้ยภูเขาหิมะและตน้ไมห้ลากสีเปล่ียนไปตามฤดูกาลท่ีสวยท่ีสุด
สลบักบัภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญา้ ช่ืนชมทิวทศัน์อนังดงามดัง่ภาพวาด เพลิดเพลินไป
ตลอดสองขา้งทางโดยตน้ไมห้ลากสีเปล่ียนไปตามฤดูกาลท่ีสวยท่ีสุดสายหน่ึงในโลก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮ้ือทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ + เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH  หรือเทียบเท่า 
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วนัที่เจด็ สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลีย่นเคร่ือง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.05 น. รับประทานอาหารเช้า  
..................น. หลงัจากน้ันออกเดนิทางกลบัสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์  เที่ยวบินที่................... 
.............. น.  เดนิทางถึงสนามบินอ๊อคแลนด์  แวะเปลีย่นเคร่ือง เพ่ือเดินทางสู่ ประเทศไทย 
13.10 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG492  
20.25 น.  เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดนิทาง 
 

 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

       อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 99,900 59,900 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 97,900 57,900 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 92,900 52,900 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 85,900 45,900 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 16,900 16,900 
 

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 
*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมกีารปรับเปลีย่นในกรณทีีค่ณะผู้เดินทางมไีม่ถึง 15 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คือ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *** 
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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 ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วซ่ีาเดีย่ว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน*  
 ไม่รวมทิปต่าง ๆ เช่น ทิปไกด์ 3 เหรียญ และพนักงานคนขับ 3 เหรียญ ต่อคนต่อวนั  

 ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง  
 เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
 เง่ือนไขการจองทัวร์และการช 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) 
 กรณีท่ีลูกคา้พักอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกับทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ท าการจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันก าหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ 

การยกเลกิและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั  
จะไม่เกบ็ค่ามดัจ า 
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 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 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจ าทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพ่ือท าวซ่ีาก่อน 21 วนัท าการ 

** การย่ืนขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการย่ืนวซ่ีา 15 วนัท าการ) ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนด์เปลีย่นระเบียบใหม่ การย่ืนขอวซ่ีานิวซีแลนด์ต้องส่งเอกสารไปพจิารณาที่ต่างประเทศ 

เพราะฉะน้ันเอกสารที่ย่ืนจะต้องเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน *** 

1. ส าหรับบุคคลทั่วไป 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านที่มพีาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

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

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

(อพัเดตยอดเงนิก่อนวนัทีจ่ะย่ืนวซ่ีาไม่เกนิ 30 วนั)     
 จดหมายรับรองบัญชีเงนิฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีานิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

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

3.  กรณีท าธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการ

เพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที่เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
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3. ส าหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 
 เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ 
ตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา(ภาษาองักฤษ) 

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

4. ส าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

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

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพิ้จารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วนั  
 

********************************************* 
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน*** 
 

ช่ือ-นามสกลุ  ผู้เดนิทาง  ภาษาไทย ................................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกลุ  ผู้เดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนังสือเดนิทาง ........................................................................................................................................... 
คุณมกีารเปลีย่นช่ือ - นามสกลุหรือไม่ (ถ้ามโีปรดระบุช่ือ – นามสกลุ เดมิ ).................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกดิ ...................................  เช้ือชาต ิ.............................. สัญชาต.ิ....................... สถานที่เกดิ............................ประเทศ ........................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที ่.................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้าน / ถนน ........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จงัหวดั ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ………........... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ..................................................... ทีท่ างาน ....................................................... มือถือ ........................................................... 
 E-Mail .......................................................................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ    ............ โสด                    ........... หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
                ............ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบยีน)                          ............ แต่งงาน และมทีะเบียนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ช่ือ - นามสกลุ ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................ 
วนั เดือน ปีเกดิ ของคู่สมรส ..................................  จงัหวดัทีเ่กดิ ......................................  หมายเลขบัตรประชาชน .................................................. 
เช้ือชาต ิ................................................. สัญชาต ิ................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่ ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้าน / ถนน ………………………......                          
แขวง  ............................................ เขต .................................................. จงัหวดั ............................................................ รหัสไปรษณีย์………....... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ............................................... มือถือ ..................................................  
E-Mail ............................................................................................................................................................................................................................ 
ข้อมูลส่วนตวัของผู้เดนิทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน   ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
ช่ือบริษัททีท่ างาน ........................................................................................................................................................................................................... 
วนัทีเ่ร่ิมการท างาน ...................................... ต าแหน่งงาน ............................................................................. เงนิเดือน ....................................... บาท          
ทีอ่ยู่ของบริษัททีท่ างาน เลขที ่.....................หมู่ .............ซอย ........................................... หมู่บ้าน / ถนน ...................................................................                                   
แขวง  ........................................... เขต ................................................... จงัหวดั ................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………....... 
มหีนังสือเดนิทางมาแล้วทั้งหมด ......................... เล่ม หมายเลขหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ................................................................................. 
วนัทีอ่อก ...................................................................................... หมดอายุ ................................................................................................................... 
หนังสือเดนิทางปัจจุบันเลขที ่............................................................ วนัทีอ่อก.....................................หมดอายุ........................................................... 
วตัถุประสงค์ในการไปนิวซีแลนด์  .................................................................................................................................................................................. 
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวซ่ีานิวซีแลนด์ หรือ ประเทศอ่ืนๆ หรือไม่ .............................................................................................................................. 


