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รหสัโปรแกรมทวัร ์  BEAUTIFUL  NZ  6D JUL17-QF-W14 

 

 

  Beautiful New Zealand 6 days 

         โดยสายการบิน  
 

ควนีส์ทาวน์–น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี  

ล่องเรือทเีอสเอสเอร์ินสลอว์ – วอลเตอร์พคีฟาร์ม – วานาก้า  
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์ 
 อะคารัว – ล่องเรือชมโลมา -ไคร้สท์เชิร์ช 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    

   17 – 22 มถุินำยน 2560 

    7 – 12 กรกฎำคม 2560 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  BEAUTIFUL  NZ  6D JUL17-QF-W14 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ควีนสท์าวน ์

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       ซิดนยี ์- ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนยอดเขาบอ๊บสพ์คี 

    ชมความงามของทะเลสาบ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

15.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.15 น.  เหิรฟ้ำสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024  (เพ่ือแวะเปล่ียนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 

 
 
07.40 น. เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย เปล่ียนเที่ยวบิน 

09.30 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ประเทศนวิซีแลนด ์โดยสำยกำรบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121  

14.30 น.  ถึงสนำมบินเมืองควีนสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซีแลนด ์ น ำทำ่นเดินทำงชมเมืองควีนสท์ำวน์  

     เมอืงขนำดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติที่งดงำมริมทะเลสำบที่มีน ำ้ใสเป็นสฟ้ีำแสน 

   สวยที่นักทอ่งเที่ยวพลำดไม่ได้เลยที่จะต้องมำเยือน น ำทำ่นขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ควีนสท์าวน ์

2 
ซิดนีย ์– ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนยอดเขา

บอ๊บพคีชมความงามของทะเลสาบ 

3 
ควีนสท์าวน ์– ชมการกระโดดบนัจ้ี – เรือกลไฟโบราณ –

วอลเตอรพ์คีฟารม์ – ช็อปป้ิง-เดินทางสู่เมืองวานากา้ 

4 ควีนสท์าวน – ทะเลสาบเทคาโป  – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

5 ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ล่องเรือชมโลมา – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

6 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  BEAUTIFUL  NZ  6D JUL17-QF-W14 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       ควีนสท์าวน–์ชมการกระโดดบนัจ้ี–เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอรพ์คีฟารม์  

    ช็อปป้ิง 

 

     ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงข้ึนสู่ยอดเขำ 730 เมตร  ทำ่นจะ

   ได้สมัผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนสท์ำวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ทำ่นจะมองเหน็อำคำร 

   บ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปูีที่สวยงำยด้ำนล่ำง  

     ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

     น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม MERCURE RESORT HOTEL   หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

  
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  เดินทำงจำกเมืองควีนสท์ำวน์โดยรถว่ิงเลำะแม่น ำ้คำวำรัว ให้ทำ่นได้แวะชมเรือเรว็ 

  เจท็โบท๊ (JETBOAT) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเรว็และหมุนได้ 360 องศำ 

  พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกทำ่นที่น่ังเรือมีควำมต่ืนเต้นและสนุก 

  สดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้  (การนัง่เรือเร็ว 

  เจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้ทัวร์ ) เดินทำง

  ต่อสู่ควีนส์ทำวน์ผ่ำนชม การกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวัเป็นกำรกระโดดบันจ้ีแห่ง

  แรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้นักทอ่งเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่ว

  โลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือทำ่นมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำน 

  ด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใสและเช่ียวกรำดใต้สะพำน ( หากท่านตอ้งการ 

  ทดสอบความกลา้ในการกระโดดบันจ้ี กรุณาติดต่อทัวร์หนา้ทัวร์เพือ่เช็คราคาและ

  จองล่วงหนา้ ) 

     น ำทำ่นขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้ าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

   ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบ 

 วำคำทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อน ให้ทำ่นได้ชมควำมงำมของทะเลสำบ

วำคำทปูีที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติก  ทำ่มกลำงขุนเขำและสำยน ำ้ใสสะอำด พร้อม

สมัผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์คีฟารม์  (หากเรือกลไฟโปราณ ปิด   

ซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปทีว่อลเตอรพึ์คฟารม์แทน ) 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คิีว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  

   จำกน้ันให้ทำ่นได้สัมผัสกบัชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเล้ียงแกะ 

  ของนิวซีแลนด์โดยกำรชมกำรแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม ชมกำร
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  BEAUTIFUL  NZ  6D JUL17-QF-W14 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง        ควีนสทาวน ์– โอมาราม่า – เทคาโป - ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ล่องเรืองชมโลมา – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

  สำธติกำรตัดขนแกะ และให้ทำ่นได้อสิระในกำรเดินชมฟำร์มหรือจะถ่ำยรูปริมทะเลสำบ

  วำคำทปูีที่สวยงำมก่อนเดินทำงกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

     น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม   MERCURE RESORT HOTEL   หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนเมืองครอมเวลลเ์มืองแห่งสวนผลไม้ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด 

แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์  ผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่

รำบสงูที่มีวิวอนัสวยงำม  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว 

น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมด่ังภำพวำด ให้ทำ่นแวะจุดชม 

วิวของทะเลสาบที่สำมำรถมองเหน็ยอดเขำเม้ำทคุ้์กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สดุของ อุทยาน

แห่งชาติเมา้ทคุ์ก้บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำทคุ้์กที่โดดเด่นด้วย

ควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี ทะเลสาบเท

คาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสีเขียวอมฟ้ำหรือบำงทำ่นเรียกว่ำ

ทะเลสำบสนี ำ้นม สพิีเศษน้ีเกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปกคลุม

ตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้

ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอนักว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกัน

น้ันทำ่นจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็

ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดีต

จนถึงปัจจุบันหำกทำ่นเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วทำ่นจะ

ประทบัใจกบัวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด เดินทำงสู่ 

เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำฟำร์ม

เล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์

บ ำรุงผิว เซร่ัม ครีมลำโนลิน หรือจะช้ือของฝำก อำทเิช่นตุก๊ตำแกะ เดินทำงต่อสู่ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

  น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเทำ่ 

   
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

                       น ำทำ่นเดินทำงจำกไคร้สทเ์ชิร์ชสู่เมืองอะคำรัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝร่ังเศสเมือง 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  BEAUTIFUL  NZ  6D JUL17-QF-W14 

วนัทีห่กของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

 

                     เดียวในนิวซีแลนด์ ชำวฝร่ังเศสต้ังรกรำกในปี ค.ศ.1840 ให้ทำ่นชมเมืองอะคำรัวที่ยัง

 มีร้ำนอำหำรและถนนต่ำงๆที่มีข่ือเป็นภำษำฝร่ังเศสที่ใช้มำจนถึงปัจจุบัน จำกน้ันน ำทำ่น

 ล่องเรือชมโลมำเฮกเตอร์ตัวเลก็แสนน่ำรัก ส ำหรับตัวผู้ตัวมีควำมยำว 1.2 ถึง 1.4 

 เมตร และน ำ้หนักอยู่ที่ 47 กโิลกรัมโดยประมำณ สำมำรถพบได้ในอ่ำวแห่งน้ีและ

 บริเวณใกล้เคียง โลมำเฮกเตอร์เป็นมิตรกบัคนและชอบว่ำยเล่นใกล้ ๆ เรือท ำให้เรำ

 สำมำรถมองเหน็ได้อย่ำงชัดเจนเวลำกระโดดหรือว่ำยตำมผิวน ำ้และอำหำรในอ่ำนแห่งน้ี

 ที่มีปลำชุกชุม 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

     น ำทำ่นชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” 

   ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจ าเมือง  ชมควำมงำมของ  

     แม่น ้ าเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเยน็ ทำ่นจะได้เหน็คนถ่อ

   เรือไปตำมสำยน ำ้ที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้ำอยู่เหนือน ำ้ เหมือนในสวนสำธำรณะกลำง

   เมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศำสตร์ จำกน้ันน ำทำ่นข้ึนสู่ ยอดเขาแคชเมียร ์ 

   ยอดเขำสูงที่ทำ่นจะสำมำรถมองเหน็ทศันียภำพอนังดงำมของเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

 

 

ค า่                      รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน พรอ้มกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก   QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเทำ่ 

 
 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่สนามบินเมืองไครส้ทเ์ชิรช์  อำคำรระหว่ำงประเทศ  

07.00 น.  ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) โดยสำยกำรบินแควนตัส เที่ยวบินที่ 

QF138 

08.40 น.  ถึงสนำมบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

09.55 น.  เดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตสั เทีย่วบนิที ่QF023  

15.35 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ… 

******************************** 
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             อตัราค่าบริการ 
 ก ำหนดกำรเดินทำง  17 – 22 มถิุนำยน 2560   

    7 – 12 กรกฏำคม 2560 

 
คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
มิถุนายน 

ราคารวมตัว๋ 
กรกฎาคม 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ตลอดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 75,900.- บาท 77,900.- บาท 47,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  71,900.- บาท 72,900.- บาท 43,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 65,900.- บาท 66,900.- บาท 40,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 60,900.- บาท 62,900.- บาท 37,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   8,900.- บาท  8,900.- บาท  8,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 
ลด 

 1,000.- บาท  1,000.- บาท  1,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่า
ขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากจ านวนผูโ้ดยสารต ่ากวา่ 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลื่อนการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา  
*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซื้อเองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิ
ล่าชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง 
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รือ
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม ์
 
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตลอดการเดนิทาง  
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 ค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศนวิซแีลนด ์ระหว่างออ็คแลนด-์ไครส้ทเ์ชริช์  
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผู้
เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคา้อายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางใหท้่านละ 200 บาท 

 ค่าน ้ ามันนาาสาากสาบ นิน  3 กมุภาพนัธ์ 2560  ิบนษนทฯขอางวนานทธน์ ในสาบเปล่ีกนแปลงบาคาตามัภาษีน ้ ามันนของาากสาบ นินหาสมีั
สาบเปล่ีกนแปลงเพน่มัข้ึนหลนงาาสน้ี 

 ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 
 คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซี่า 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรม

ไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยก
กระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน  21 วนั

ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนดล่์าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
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 ส าหรบัส่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วนัท าการ หากไม่ไดร้บัเงนิครบทัง้หมด
ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

 

เงือ่นไขการยกเลิก   
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  
 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 31 – 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21 – 30 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท หากออกตัว๋แลว้จะไม่คนืเงนิค่าตัว๋ หรอื
กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ า 20,000 บาทหรอืค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้งหรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไหท้่าน
ไดไ้ม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรอืตวั
ผูโ้ดยสารเองตอบค าถามไมช่ดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง 
ใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย นอกจากนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยที่
ท่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเทา่นัน้) ส าเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืาากประจ า ย้อนหลงั   เดือน หรอื statement ย้อนหลงั   เดือน  

(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสารส าเนา
 ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใช้ส าเนา
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   
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 ใบเปลีย่นชื่อ (ถา้มสี าคญัมาก) 
 กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ีภรรยา และมบีตุรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื่นวซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่าครอบครวั 
 กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้น 
 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยื่นหนงัสอืเดนิทางเขา้ไป

ในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซี่า 
 ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ื่นเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจาก

สถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เลม่เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อน
ยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เลม่เพื่อยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลาน าเลม่
พาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

กรณีถกูปฎิเสธวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่าใหม่
กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม ่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ

พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงั
ตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนท่องเทีย่ว*** 
 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 
 

 

 

 

 

 

1. ช่ือ / นามัาสุล (นาก /นางาาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. ว นน-เดือน-ปีเสนด ..........................................  อาก ุ.................... ปี   าถานท่ีเสนด ................................................ 
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3. ช่ือ / นามัาสุลเดนมั (หาสมีั) ................................................................................................. 
4. ท่ีอกูป่นาาุินน (ท่ีตนดต่อไดา้ะดวส) ...........................................................................................บหนาไปบษณีก ์ ................ 
โทบศนพท์ิ า้น .....................................................  มืัอถือ ..................................................... 
5. อาชีพปนาาุินน .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือาถานท่ีท างาน หบือบ้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอกู.่......................................................................................................................... บหนาไปบษณีก ์............................. 
โทบศนพทท่ี์ท างาน ................................................  โทบาาบ ......................................... 
6. าถานภาพ   (.....) โาด    (.....) ามับา     (.....) หกา่     (.....) มั่าก     (.....) อกูส่นนฉนนาามีั-ภบบกา   (.....) แกสสนนอกู ่
 ถา้ามับาแลว้ สบุณาสบอสบากละเอีกดของคู่ามับา 
ช่ือ-นามัาสุล ......................................................................................  ว นน-เดือน-ปีเสนด ........................................ 
ท่ีอกูป่นาาุินน (ท่ีตนดต่อไดา้ะดวส) ........................................................................................................................... 
โทบศนพทท่ี์ิา้น ......................................................  มืัอถือ ................................................... 
7. ิุคคลท่ีาะเดนนทางไปดว้กสนน   สบุณาบะิุ  
 ช่ือ-นามัาสุล ........................................................................   ความัานมัพนนธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามัาสุล ........................................................................   ความัานมัพนนธ์ ............................ 
8. สบณีเป็นนนสเบีกน หบือนนสศึสษา สบุณาบะิุาถาินนสาบศึสษา .................................................................................. 
ท่ีอกู ่...........................................................................................................................................โทบศนพท ์...................... 

9. ท่านเคกถูสปฏนเาธวซ่ีาหบือไมั่  ไมั่เคก     เคก ปบะเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีา าคนญมัาส หาสขอ้มูัลไมั่ตบงตามัความัเป็นาบนงาะมีัผลท าใหา้ถานทูตปฏนเาธวซ่ีาหบือออสไมั่ทนนว นนเดนนทาง) 

 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ..........................................................  

 


