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              GGrraanndd  ttoouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh        

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9เกาะใต้ 9  วนัวนั  7 คนื7 คนื  (พกัควนีทาวน์ 2 คืน)(พกัควนีทาวน์ 2 คืน)  
 

  

 
  

 
  

 
 

เดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย    
 
 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่ําคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ นําทา่นชมท่าเรอืรมิอา่วที่
สวยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลาํ  

  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีสู่งถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์  
  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตร์

ไตรภาคฟอรม์ยกัษ์  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารีอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมารี 
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมารี 
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 
 ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั 
  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผา่นกลาง

เมอืงอย่างสงบเยอืกเยน็  

  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน้ํามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน้ําแขง็จากภูเขาทีม่หีมิะปกคลมุ
ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

  นําทา่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชา้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทางขึน้สูย่อดเขา 730 เมตร    

  นําทา่นขึน้เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปจัจุบนัมอีายุมากวา่100 ปี ไดร้บั
สมญานามวา่ “ Lady of the Lake”  

  นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหวา่งทางผา่นชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บัการ
กล่าวขานวา่เป็นเสน้ทางซึ่งโอบลอ้มดว้ยภูเขาหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  

  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธารน้ําแขง็ทีง่ดงามแห่งหนึ่งทีส่วยงาม ชมธารน้ําแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนล
ปารก์ ทีม่คีวามสวยงามอยู่ในเขตปา่ฝนอกีแห่งหนึ่งชมความมหศัจรรยข์องธาร  
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  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีทูีม่น้ํีาใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูงและมกีจิกรรมอนัน่า
ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมากทีส่ดุ อาท ิเชน่นัง่เรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี้  

   ชมการกระโดดบนัจีเ้มืองควีนสท์าวน์เป็นการกระโดดบนัจีแ้หง่แรกของโลกทีเ่ปิดทาํการใหน้กัท่องเทีย่วทํา
กจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้นี้จนมชีือ่เสยีงไปทัว่โลก  

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  + อาหารไทย 1 มือ้ 

 ชมการแสดงพืน้เมอืงของชาวเมารีพร้อมอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ต์  

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ก าหนดการเดินทาง   19 – 27 มกราคม 2562 

      20 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 

      23 – 31 มีนาคม 2562 
       

  



 
 
 
 
 
 
 

  PAGE 3  

รหัสโปรแกรมทวัร์   GRAND  NEW ZEALAND 9D7N MAR19-TG-W14 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง  อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย (TG) 

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 

 

  

  

  

12.05 น.  เดินทางถงึ เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส  าคัญทางด้านการค้า     การศึกษา 

การเงิน น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล า ชมสะพานฮารเ์บอร ์น าท่าน

ผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายส าคัญย่านการค้า และตึกส าคัญของเมือง ผ่านชมย่าน 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์  

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์–ช็อปป้ิง 
Hotel in  

Auckland 

3 

อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะโกรโดม- 

ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหาร

ค า่ 

Hotel in  

Rotorua 

4 
โรโตรวั – ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

5 

ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชม

อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์

ทาวน ์

Hotel in   

Queenstown 

6 
ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ 

วอคเตอรพ์ีคฟารม์-นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพีค 

Hotel in   

Queenstown 

7 ควีนสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์
Hotel in  Fox 

Glacier 

8 
ฟ๊อกซ ์กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟทรานซอ์ลัไพน-์ไครส้ท์

เชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ  



 
 
 
 
 
 
 

  PAGE 4  

รหัสโปรแกรมทวัร์   GRAND  NEW ZEALAND 9D7N MAR19-TG-W14 

วนัทีส่าม  อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม - ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้ม

อาหารค า่ 

 

Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถงึน่ับรถภ่านชม Parnell Rose 

Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวนมาก  หลังจากน้ันน าท่าน

ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สงูถงึ 328 เมตร โดดเด่นเป็นสญัลักษณ์สง่า

งามของโอค๊แลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สงูที่สดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการต้ังแต่

เดือนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊แลนด์ได้

กว้างไกลกว่า 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถอืเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิต้ีคอมเพลก็ซ์ ซ่ึง

ประกอบไปด้วย คาสโิน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียก

ได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

            น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON 

   MOVIE SET) สมัผสั ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาค

   ฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้ก ากบั เซอร์ปีเตอร์  

   แจค๊สนั ให้ท่านได้ชื่นชมพ้ืนที่อนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา  

   น าชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก

   ออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงาม

   หน้าบ้าน  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  

   น าท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี

   ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุง

   อาหารได้โดยการน าเน้ือสตัว์ไปฝงัในดินที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารี

   เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส  าคัญของเกาะเหนือ

   ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ  

น าท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชม

การแสดงของแกะพันธุต่์างๆที่เดินเรียงรายบนเวทใีห้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสาย

พันธุ ์ให้ท่านสมัผสัถงึความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชม

การสาธติการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้   
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วนัทีส่ี ่  โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัทีห่า้ ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 

 โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

    น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่     รบัประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

 

  

  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

แลว้น าท่านสู่ ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงาน

ด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม 

พร้อมชมบ่อน า้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง มหัศจรรย์ที่เกดิขึ้นจากพลังความ

ร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาต ิ    

น าท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว 

และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ า้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีง 

จากน้ันน า ท่านเข้าชม ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)  

ถ า้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ด่ังดวงดาวบน

ท้องฟ้ายามค ่าคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์

ท้องถิ่นจะน าท่านน่ังเรือเข้าไปในถ า้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรือง

แสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ า้หินงอกหินย้อยที่ เกดิขึ้นตาม

ธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คีิว  

 จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

.......น.   ออกเดินทางจากออ็คแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เที่ยวบินที่ .... 

.......น.   ถงึสนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านชม   

   เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  DOUBLE TREE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

  

  

  

  

  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท า

   ฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
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วนัทีห่ก     ควีนสท์าวน ์- เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอรพ์คีฟารม์ – การกระโดดบนัจ้ี – เจท้โบท๊ 

 นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

   บ ารุงผวิ เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทเิช่นตุ๊กตาแกะ เดินทางต่อสู่  

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางท่าน

   เรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ 

   ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนัน้ัน

   ท่านจะได้เหน็โบสถข์นาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ี่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถงึปัจจุบัน 

   หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด น าท่านเดินทางผ่านชม 

   ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่ 

   สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก้ 

   บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสงูถงึ 3,754 

   เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน า้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

 

  
 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   น าท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์

   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

   จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

     น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN  COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้ าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ 

 วาคาทปีู ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคา

ทปีูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน า้ใสสะอาด พร้อมสมัผสั

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถงึวอลเตอรพ์คีฟารม์  

 **หากเรือกลไฟโปราณปิดซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเล็กล่องไปทีว่อลเตอรพึ์คฟารม์แทน  

 

   
 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คีิว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  

 

         
 

 จากน้ันให้ท่านได้สมัผสักบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดยการ

ชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธติการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์

ทาวน์ให้ท่านอสิระตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนสท์าวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

มากมาย 
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วนัทีเ่จ็ด ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

 

  หรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเรว็และ          หมุน

ได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่น่ังเรือมีความต่ืนเต้นและสนุก

สดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศน้ี   

 ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้

นักท่องเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือ

ท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใสและเช่ียวกราดใต้

สะพาน  

 (การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้

ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล

หรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  

ส าหรบัผูท้ีน่ ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของทีร่ะลึกหรือเครื่องดืม่

ตามอธัยาศยั)  

   

  หลังจากน้ันน าท่านขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 

730 เมตร  ท่านจะ ได้สมัผสัความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมือง

ในมุมสงูที่ท่านจะมองเหน็อาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบั

ทะเลสาบวาคาทปีูที่สวยงายด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขา

บอ๊บสพ์คี + พรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์ 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงู

ผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชม เมืองวานาก้า ริม
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วนัทีแ่ปด  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภเูขาสงูอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ท าให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยังเมือง

ฮาสท ์ผ่านทะเลสาบและภเูขาสงูที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น าท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธารน า้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนช่ันแนล

ปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหน่ึงชมความมหัศจรรย์ของธารน า้แขง็ที่

เคล่ือนลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธารน า้แขง็สขีาว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงาม 

                      
ค า่    รบัประทานอาหารค า่แบบตะวนัตกในโรงแรม 

    น าท่านเดินเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขียวหรือ

หยก ชาวเมารีเชื่อกนัว่า หินสเีขียว น้ีจะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ท่าน น่ัง

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะและต้นไม้หลากสี

เปล่ียนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขา

เขียวขจี และฝงูแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้า

ชื่นชมทวิทศัน์อนังดงามด่ังภาพวาด

เพลิดเพลินไปตลอดสองเข้าทาง 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

     น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  DOUBLE TREE HILTON หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีเ่กา้  ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

09.00 น. เดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ NZ…. 

10.20 น. ถงึสนามบินออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร

ภายในประเทศสู ่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 

14.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG 492 

20.50 น. เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ..... 

 

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

 

ก าหนดการเดินทาง   19 – 27 มกราคม 2562 

      20 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 

      23 – 31 มีนาคม 2562 
 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมต๋ัว 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผูใ้หญ่ 125,900.- บาท 95,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  115,900.- บาท 87,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 106,900.- บาท  80,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 98,900.- บาท   75,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ   19,900.- บาท   19,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านตอ่ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซีา่กอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเท่านัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซีา่ขึน้อยู่
กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน้ํามนัของสายการบนิ 
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*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ข้ึนไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก่์อนเดนิทาง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าช้า  
หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน
เดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิี่นัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซ่ีาอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเหนือการควบคุมของเรา 
*** กรณีลกูคา้จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ทาํประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่ตรงตาม
เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
*** ทีน่ัง่สาํหรบักรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมูค่ณะ ไม่ใช่ทีน่ัง่ดา้นหน้าสุด (long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตามความ
เหมาะสม 

อตัราน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ เจ๊ท สตาร ์

(JQ) หรอื แอรน์วิซแีลนด์ (NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าเพราะขึน้อยู่กบั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

2. คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. สะสมไมลก์ารบนิไทยได ้50% 
6. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
7. ส าหรบัผู้เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลูกคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ต้องทาํประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอืกรุณา
ตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุตํ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ต้องทาํประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามเงื่อนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านต้องทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเ 
 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่าศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

8. คา่น้ํามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
ราคาตามภาษน้ํีามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 

9. ราคารวมวซีา่แลว้ กรณมีวีซีา่นวิซแีลนด์อยู่แลว้ คนืใหท้า่นละ 2,500 บาท 
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10. คา่วซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ 
จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไมย่ื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

 

อตัราน้ีไมร่วม 
1. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซีา่ 
3. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมัต่อทา่น) 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. ค่าทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนด์ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรม

ไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยก
กระเป๋าเพยีงพอ 

8. ไมมี่แจกน ้าด่ืมบนรถและไมแ่จกกระเป๋า 
9. ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึง่ทา่น ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง
บรษิทัฯ เพือ่อํานวยความสะดวกสาํหรบัทา่นในการทําวซี่า ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห์ ) ในขอ
การทาํวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด์ หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไมท่นักาํหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐานทีส่ถานทูตกําหนดใน
เรือ่งการงาน และการเงนิ หรอืการให้ขอ้มูลทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลทําใหส้ถานทูตปฏเิสธการออกวซี่า  บรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจําทัง้หมด หรอืหากออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สามารถคนืค่าตัว๋ได้เพราะเป็นเงือ่นไขของ
สายการบนิ 

 สาํหรบัคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัทําการ หากไม่ได้รบัเงนิครบ
ทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

 
 

เงือ่นไขการยกเลิก  
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
2. แจง้ล่วงหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 30,000 บาท  
3. แจง้ล่วงหน้า 21 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด  
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เอกสารในการขอวีซ่า 
ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาประมาณ 25-30 วนั หากมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิจะตอ้งเลื่อนวนัรบัผลวซ่ีาออกไปอกี 

 

ขณะน้ีตวัแทนพิจารณาวีซ่าได้ย้ายไปเมืองปักก่ิง ประเทศจีน ทุกอย่างต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และการ
พจิารณาอาจจะนานกว่าเดมิ รบกวนทุกท่านเตรยีมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อผลประโยชน์ของตวัท่านเอง 

และย่ืนเอกสารผ่านศนูยย่ื์นวีซ่า (TTSERVICE New Zealand) ยงัตอ้งนําเล่มพาสปอรต์ไปรดูเล่มเหมอืนเดมิ แต่จะไม่
นําเล่มเขา้สถานฑตู ส่วนผลวซ่ีาจะส่งมาทางทีบ่รษิทัฯ เป็น E-Visa (กระดาษ A4)  

 

**หากท่านใดต้องการใชพ้าสปอรต์ เพือ่เดนิทางรบกวนแจง้กบับรษิทัฯ ล่วงหน้า เพือ่ดาํเนินการคนืท่านกลบัไป** 
หมายเหตุ  บริษทัฯ จะด าเนินการย่ืนวีซ่าแบบกรุป๊หรือแบบครอบครวัเท่านัน้ หากท่านใดต้องใช้พาสปอรต์ 

จ าเป็นต้องย่ืนวีซ่าเด่ียว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,500 บาท/ท่าน 

 

1 หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป พรอ้มสําเนา 1 ชุด และมหีน้าว่างตดิกนั อย่างน้อย 
2 หน้า ถา้มหีนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ รบกวนถ่ายเรคคอรด์ในเลม่แนบมาดว้ย 

2 รปูถา่ย 2 รปู ขนาด 1 น้ิวครึ่ง หรือ 2 น้ิว 
 3. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) **ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้** 
หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ือ่ของ แต่ละสถานฑูต) 
**ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้** 
หากเป็นภาษาไทย หรือ ทะเบียนการค้าภาษาไทย ต้องแปลท่ีสถาบนัท่ีได้รบัรองการแปลท่ีถกูต้องตามสถานฑูต
ต้องการเท่านัน้  

3.1 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวิสาหกิจ : ใช ้หนังสือรบัรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่ 
(ภาษาองักฤษเท่านัน้) ระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน วนัทีเ่ร ิม่เขา้ทาํงาน มอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืน  
3.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช ้สาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื สําเนาทะเบยีนพาณิชย์ ที่
มรีายชือ่ผูเ้ดนิทางและวตัถุประสงคข์องบรษิทั (ทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) แปลเป็นภาษาองักฤษ  
3.3 กรณีเกษียณอายุ: ใช ้หนงัสอืรบัรองการเกษยีณอายุการทาํงาน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หรอืพมิพ์โดยผู้
เดนิทาง เป็นภาษาองักฤษ โดยระบุวนัทีเ่กษยีณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนล่าสุด พรอ้ม
แนบ สาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ (ถา้ม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ใช ้หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษานัน้ วา่กาํลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีที ่
       ศกึษา พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ มอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน หรอื กรณีปิดเทอมใชส้ําเนาบตัรนักเรยีน พรอ้มแปลภาษา
องักฤษ 

3.5 กรณีเป็นแมค้่า, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพมิพ ์หนงัสอืชีแ้จง้เกีย่วกบัอาชพีปจัจุบนั เป็นภาษาองักฤษ 
โดยชีแ้จง้วา่ คา้ขายเกีย่วกบัอะไร รา้นคา้ตัง้อยู่ทีใ่ด เปิดดําเนินการมาแลว้กีปี่ มรีายได้ต่อเดอืนเท่าไร พรอ้มแนบ ส าเนา
เก่ียวกบัการเสียภาษี มาดว้ย  



 
 
 
 
 
 
 

  PAGE 14  

รหัสโปรแกรมทวัร์   GRAND  NEW ZEALAND 9D7N MAR19-TG-W14 

4. หลกัฐานการเงิน (ประเภทออมทรพัย)์ 
4.1  ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ ออกจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดอืน หรือ หนังสือ
รบัรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบุชือ่เจ้าของบญัชทีีถู่กต้องตรงตรงตาม
หน้าพาสปอรต์ พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร (ทกุทา่นตอ้งมหีลกัฐานการเงนิในการยืน่วซีา่) 
4.2 กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวั หากใช้บญัชใีดบัญชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ต้องออกหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายให้
บุคคลในครอบครวัด้วย (Bank Guarantee) เป็นภาษาองักฤษ แต่อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา หากมกีารเงนิ
ในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องทําจดหมายรบัรองการเงนิ พรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชี้แจงต่อสถานทูต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย ) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ  
(ถา้มี)  พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
หมายเหตุ.. ต้องแปลจากสถาบนัท่ีได้รบัรองการแปลท่ีถกูต้องเท่านัน้  
6. ส าเนาทะเบียนบา้น (พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 16 ปีบริบูรณ์:  

8.1 สูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัท่ีได้รบัรองการแปลเท่านัน้) 
 8.2 หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ มารดา ผูท่ี้ไม่ได้เดินทางไปด้วย 
โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 8.3  หากไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้บดิาและมารดา พรอ้มกนัทัง้คู ่จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดาทัง้คู่ อนุญาต
ให้เดินทางกบัใคร โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษ 
9. กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น (เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซีา่) 
 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชาํระไปแลว้ และทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่กบัทาง
บรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
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การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัตาม
เอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ะยืน่ท่องเทีย่ว*** 

 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สําคญัมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 
 

 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................. 
4. ที่อยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ที่อยู.่......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ี่บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 
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9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง หรือ (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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง    
 11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อืน่ๆ............................................................ 
 

*** ทีน่ัง่สาํหรบักรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ทีน่ัง่ดา้นหน้าสุด (long leg seat)  
ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตามความเหมาะสม 

 


