
 

 

 
ชมเมือง 

 
 
 

 
                                                     

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ
ครอมเวลล์ - ควนีส์ทาวน์ - ขึน้กระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท 

ชมอุทยานแห่งชาติมวิฟอร์ดซาวด์ – ล่องเรือชมปลาวาฬท่ีไคคูร่า 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมนู เป๋าฮ้ือทะเลใตเ้สิร์ฟพร้อมไวนแ์ดง 
 รับประทานอาหารเยน็แบบบุฟเฟต ์ณ ยอดเขาบ๊อบพีค 

 รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ พร้อมล่องเรือสาํราญมิลฟอร์ดซาวด ์
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) 



 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
เดือน พฤษภาคม 2561 6 – 12, 13 – 19, 20 – 26 

เดอืน มถุินายน 2561 3 – 9, 17 – 23 

เดอืน กรกฎาคม 2561 24 – 30  (ติดต่อสอบถามราคา) 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ –  อ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันท่ี 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  
พบเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนดโ์ดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี  TG 491(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 
 

วนัที่สอง  อ๊อคแลนด์ – ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พคี 

10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์นาํท่านผา่นการเอ๊กซเรย ์
ตรวจกระเป๋าท่ีถือข้ึนเคร่ือง (HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร หลงัรับกระเป๋า
สมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

14.25 น.  ออกเดินทางสู่ควีนส์ทาวน์ โดยเท่ียวบินท่ี  NZ 623 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
16.15 น.  ถึงเมืองควีนส์ทาวน ์ประเทศ นิวซีแลนด ์
  นาํท่าน น่ังกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง 

มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบา้นเรือนอยูด่า้นล่าง ยอดเขาสูง และทอ้งฟ้าสีสวย ชมทศันียภาพบนยอดเขา
บ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบ้ิล ซ่ึงเป็นสถานท่ีถ่ายทาํฉากหนงัในภาพยนตร์เร่ืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยงั
เป็นเทือกเขาท่ีมีช่ือเสียงในดา้นสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต ้

 !!! ฟรี ให้ท่านได้น่ังกระเช้ากอนโดล่า ชมววิบนยอดเขาบ๊อบพคี และสนุกสนานกบัการเล่นลูท !!! 
ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพคี 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 

 



 

 

 

วนัที่สาม ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควนีส์ทาวน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ มลิฟอร์ดซาวน์ โดยผา่นทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ เขา้สู่
เขต อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด
ซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซ่ึ้งมีในลกัษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธาร
นํ้ าแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินทาํให้นํ้ าท่วมแทนท่ีกลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได ้ชมความงามท่ีสร้าง
โดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่านจะสามารถมองสะทอ้น
ภาพภูเขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่าง และให้ท่านด่ืมนํ้ าแร่บริสุทธ์ิจากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชม
นํ้าตกท่ีมีความยิง่ใหญ่ท่ี CHASM 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสําราญมลิฟอร์ด ซาวด์ 
  สัมผสัความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซ่ึงเกิดจากจากเคล่ือนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับ

บรรยากาศเยน็จากขั้วโลกใต ้และสายนํ้ ากดัเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝ่ังเวา้แหวง่ ทาํให้เกิดทศันียภาพอนังดงาม
บริเวณชายฝ่ัง ต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของสายนํ้ าตกอนัสูงตระหง่านของ นํ้าตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง 160 เมตร จาก
หนา้ผา พบกบัแมวนํ้านอนอาบแดดบนโขดหินอยา่งสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถ
โคช้ปรับอากาศกลบัสู่เมืองควีนส์ทาวน ์

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร สไตล์เกาหล ี
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

วนัที่ส่ี ควนีส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี ้- ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - อสิระช้อปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ คร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวนัน้ีก็ยงัคงมีทองอยูใ่น  
ลาํธารขา้ง ๆ เมืองในตวัเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภณัฑ์ ท่ีจดัให้ชมถึงประวติัศาสตร์ในยุคต่ืนทองรวมทั้ง



 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ในสมยันั้นท่ีน่าสนใจคือ เร่ืองราวของนกัขุดทองชาวจีนท่ีมา "ต่ืนทอง" กบัเขาดว้ยเหมือนกนั
ถนนท่ีสาํคญัคือบกัก้ิงแฮมสตรีท (BACKINGHAM STREET) ซ่ึงมี สถานท่ีสาํคญัร้านอาหาร ร้านขายของเรียง
รายอยู่สองฝ่ัง   นาํท่านชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไม่ได้เม่ือมาท่ีควีนส์ทาวน์  กบัการการ
กระโดดบนัจ้ีจมัป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอนัเล่ืองช่ือของนิวซีแลนด ์ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพ่ือวดัใจคนกลา้ โดย
มีความสูงถึง 43 เมตร ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นตน้กาํเนิดของการกระโดบนัจ้ีจมัป์ท่ี
โด่งดงัไปทัว่โลก จึงทาํให้ในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวใจกลา้หลัง่ไหลมาวดัใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งท่ีน่ียงัมีภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงามอีกดว้ย   ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ ( SHOTOVER JET ) เป็นเรือแล่นดว้ยความเร็วสูงไป
ตามแม่นํ้ า   ช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนขา้งคดเค้ียวไปมาและหมุน360องศา มีการเหว่ียง
คลา้ยบานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงนํ้ า ถูกคิดคน้ข้ึนโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 
เส้นทางเรือเจ็ทของท่ีน่ี ดูน่าต่ืนเต้นเร้าใจมากกว่าท่ีอ่ืน เพราะเป็นต้นตาํรับของเรือเจ็ท มีผูม้าท้าทายความ
หวาดเสียวน้ีแลว้กว่า 2 ลา้นคน เป็นเรือท่ีไดรั้บการออกเเบบเป็นพิเศษ ลาํตวัเรือทาํดว้ยอลูมิเนียมอยา่งหนาแน่น 
ใชเ้วลาในการเล่นประมาณ1.30ชม. (สําหรับท่านใดท่ีสนใจกจิกรรมต่างๆ กรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน) 
จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมืองและช้อปป้ิงสินค้าจากย่านตัว เมืองควีนส์ทาวน์ ซ่ึงถือเป็นเมืองช่ือดงัของประเทศ
เป็นเมืองท่องเท่ียว และเป็นเมืองแห่งกิจกรรมทา้ทายความหวาดเสียวอนัดบัหน่ึง ท่ีนกัท่องเท่ียวต่างๆ จะตอ้ง
เดินทางมาท่ีน่ี มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าจากตัวเมือง ควีนส์ทาวน์ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือของชาว 
นิวซีแลนด ์และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพ กบัมุมสวยๆ อาทิ ร้านของหวาน รีมาร์ค เคเบ้ิล หอนาฬิกา เป็นตน้ 

  ** สมควรแก่เวลาพบกนั ณ จุดนัดหมาย เพือ่เดินทางไปรับประทานอาหารเยน็** 
ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
   นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่ห้า ควนีส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ใหท่้านแวะซ้ือผลไมน้านาชนิด มีทั้งผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้ของนิวซีแลนด ์

ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหวา่งนกัท่องเท่ียว  ทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ท่ีสวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญา้ท่ีเล้ียงมา้ ววั และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก เมืองน้ียงัมีท่ีพกั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารักนาํ
ท่านแวะชม MRS JONES FRUIT ORCHARDS  ใหท่้านไดเ้ลือกชม และซ้ือผลไมต้ามฤดูกาลไดท่ี้น่ีไดอี้กดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีควิ 
บ่าย  เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด ์แลว้ผา่นชมทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีมีฉากหลงัเป็นยอด

เขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีเขา้สู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบท่ีสวยงามจนได้ช่ือว่า MILLION DOLLAR 
VIEW ซ่ึงมี ยอดเขาเมา้ท์คุก้ท่ีมีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารนํ้ าแข็งปกคลุมตลอดปี 
เป็นฉากหลงั (สําหรับท่านท่ีสนใจจะน่ังเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  จากนั้นนําท่าน
เดินทางต่อสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าท่ีระลึกของ
นิวซีแลนด ์อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนา้เดง้ เซร่ัมรกแกะ ชอ้คโกแล็ต ผลิตภณัฑบ์าํรุงสุขภาพ และผลิตภณัฑท่ี์
ทาํจากขนแกะ ต่างๆ 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 

 
 

วนัที่หก ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางข้ึนทางตอนเหนือของเกาะใตสู่้เมืองไคคูร่า ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝ่ังทะเลทางตะวนัออก ใน
อดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 - 1922 และยงัเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะสาํหรับการเพาะปลูกและเล้ียงแกะ เมืองไคคูร่ามีช่ือเสียงดา้นการจดัทวัร์ชมปลาวาฬเป็นอยา่งมาก และยงั
เป็นเจา้แรกในนิวซีแลนดท่ี์จดัใหมี้ทวัร์ชมปลาวาฬ (การออกเรือชมปลาวาฬขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีท่ีม ี



 

 

 
พายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯ จะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ท่ีจองเอาไว้ และสําหรับเด็ก
อายุตํา่กว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ขึน้เรือเพือ่ความปลอดภยั) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบตะวนัตก 
บ่าย  นาํท่านลง เรือยอร์ชลาํใหญ่ท่ีมีความจุไดถึ้ง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์การผจญภยั ชม

ปลาวาฬยกัษ์พนัธุ์สเปร์ิม ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์สง่างามท่ีสุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับ
ปลาโลมาสีเท่า นกทะเลหลากชนิด แมวนํ้ า และอาจจะยงัไดช้มปลาวาฬอีกหลากหลายพนัธ์ุท่ีแวะเวียนเขา้มาเยอืน
ชายฝ่ัง ในบางฤดูกาลอีกดว้ย (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชัว่โมง) ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ 
เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮือ้ทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 
 

 

วนัที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลีย่นเคร่ือง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูม ิ

06.05 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม   
10.00 น. หลงัจากน้ันออกเดินทางกลบัสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์  เท่ียวบินท่ี NZ 534 
11.20 น.  เดินทางถึงสนามอ๊อคแลนด์  แวะเปลีย่นเคร่ือง เพ่ือเดินทางสู่ ประเทศไทย 
13.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG492  
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง 
 

 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 
 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 90,900.- 58,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 86,900.- 56,900.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตยีง ) 77,900.- 50,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 68,900.- 43,900.- 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,900.- 12,900.- 
 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจํานวนผู้เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมีการปรับเปลีย่นในกรณทีีค่ณะผู้เดนิทางมีไม่ถงึ 15 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน คอื ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** รวมค่า วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน  *** 
ราคาไม่รวมต๋ัวคอืราคาที่ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 

**ราคาเดก็คอืเดก็ทีม่ีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์* วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 



 

 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 
 
เง่ือนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

การยกเลกิและการคนืเงิน 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั  
จะไม่เกบ็ค่ามดัจํา 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจําท้ังหมด 



 

 

 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษัทฯ เพือ่ทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ 

*** (เน่ืองจากการยืน่ขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืน่วซ่ีา 10 วนัทําการ) *** 

1. สําหรับบุคคลท่ัวไป 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พ้ืน
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยืน่ขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หน้าแรก – หนา้ปัจจุบนั หรือใช้เอกสาร
เป็น BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ท่ีทางธนาคารออกให้ เท่าน้ัน 
 
 

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีทําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนา

บตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ท่ีเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน  
(ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. สําหรับเด็ก ท่ีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี) 

 เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ ตอ้งมีหนังสือ
ยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)  



 

 

 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีท่ีบิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับบุคคลท่ีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

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

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ท้ังนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกนั 

 
หมายเหตุ   

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพิ้จารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 



 

 

 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันท่ีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วัน  
 

********************************************* 



 

 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพือ่ประโยชน์ในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 

 
1.  ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)........................................................................................................................................ 
     ช่ือ-นามสกลุเดิม (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)......................................................................... 
2.  สถานภาพ โสด  แต่งงานจดทะเบียน   แต่งงานไม่จดทะเบียน     
      

 หย่า                          หม้าย         
3. ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................... 
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4.  ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)...................................................................................................... 
      ช่ือสถานที่ทาํงาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 
5.   ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน/ สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................................... 
6.   ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)......................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................................. 
7.   ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................... 
      โทรศัพท์................................................................................................................................................................. 
8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย................................................................................................................................ 
      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมคร้ังนี ้(ระบุ)........................................................................................................... 
9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่  เคย                  ไม่เคย 
 
 
10. ท่านเคยโดนปฏิเสธวซ่ีาจากสถานทูตใดหรือไม่ เคย   ...................................................    
           

               ไม่เคย   ...................................................    


