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                      GGrraanndd  ttoouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh        

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9เกาะใต้ 9  วนัวนั  7 คืน7 คืน  
 

  

 
  

 
  

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย 
 
 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำท่ำนชมท่ำเรอืรมิอ่ำวที่
สวยงำมเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล ำ  

  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สงำ่งำมของโอ๊คแลนด์  
  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์

ไตรภำคฟอรม์ยกัษ์  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี 
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มเขำ้ชมฟำรม์แกะอย่ำงใกลช้ดิ 
 ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัเป็นลำ้น ๆ ตวั 
  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผ่ำนกลำง

เมอืงอยำ่งสงบเยอืกเยน็  

  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ำมสีเีขยีวอมฟ้ำ สพีเิศษนี้เกดิจำกแรธ่ำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็จำกภเูขำทีม่หีมิะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

  น ำทำ่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชำ้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตร    

  น ำทำ่นขึน้เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีำยมุำกว่ำ100 ปี ไดร้บั
สมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”    น ำทำ่นสู่วอลเตอรพ์ีคฟารม์ ชมกำรตัดขนแกะและสนัุขต้อนแกะ  

  นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บักำร
กล่ำวขำนว่ำเป็นเสน้ทำงซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขำหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  

  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธำรน ้ำแขง็ทีง่ดงำมแห่งหนึ่งทีส่วยงำม ชมธำรน ้ำแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนล
ปำรก์ ทีม่คีวำมสวยงำมอยูใ่นเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึ่งชมควำมมหศัจรรยข์องธำร  

  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีทูีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภเูขำสงูและมกีจิกรรมอนัน่ำ
ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำกทีสุ่ด อำท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท กำรกระโดดบนัจี้  
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   ชมการกระโดดบนัจ้ีเมืองควีนสท์าวน์เป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหน้กัท่องเทีย่วท ำ
กจิกรรมอนัน่ำตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  

 ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์ + รับประทานอาหารไทย 1 ม้ือ 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง  9 -17  เมษำยน  2562  ( สงกรานต)์ 
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วนัแรก (วนัที ่9 เมษายน 62)          กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง (วนัที ่10 เมษายน 62)        อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนำมบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (TG) 

เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง 

18.45 น.  ออกเดินทำงสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 

 
 

  

  

  

10.45 น. เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซีแลนด ์หลังจำกผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

DAY 
ITINERARY 

HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์  

2 
อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย 

ทาวเวอร ์–ช็อปป้ิง 

Hotel in  

Auckland 

3 

อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โร

โตรวั-อะโกรโดม-ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-

ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

Hotel in  Rotorua 

4 
โรโตรวั–ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – 

อ็อคแลนด-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

5 

ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเท

คาโป-ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-โอมา

ราม่า-ครอมเวล-ควีนสท์าวน ์

Hotel in   

Queenstown 

6 

ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือ

กลไฟโบราณ-วอคเตอรพ์คีฟารม์-นัง่

กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพคี 

Hotel in   

Queenstown 

7 
ควีนสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์

กลาเซียร ์

Hotel in  Fox 

Glacier 

8 
ฟ๊อกซ ์กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟท

รานซอ์ลัไพน-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ  
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วนัทีส่าม (วนัที ่11 เมษายน 62)       อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี – 

    อะโกรโดม ฟารม์  

  ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

 

น ำทำ่นชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ     กำรศึกษำ 

กำรเงิน น ำทำ่นชมทำ่เรือริมอ่ำวที่สวยงำมเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล ำ ชมสะพานฮารเ์บอร ์น ำทำ่น

ผ่ำนชมย่ำน Queen street ที่เป็นถนนสำยส ำคัญย่ำนกำรค้ำ และตึกส ำคัญของเมือง ผ่ำนชมย่ำน 

Parnell Village ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่และสวยงำม รวมถึงน่ับรถภ่ำนชม Parnell Rose 

Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพำะดอกกุหลำบเป็นจ ำนวนมำก  หลังจำกน้ันน ำทำ่น

ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สงูถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่ำ

งำมของโอค๊แลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่สงูที่สดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริกำรต้ังแต่

เดือนสงิหำคมค.ศ.1997 โดยด้ำนบนหอคอยจะสำมำรถชมทศันียภำพรอบเมืองโอค๊แลนด์ได้

กว้ำงไกลกว่ำ 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกำยซิตี้คอมเพลก็ซ์ ซ่ึง

ประกอบไปด้วย คำสโิน ที่เปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ และโรงแรม เรียก

ได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้คอยให้บริกำร 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

            น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON 

   MOVIE SET) สัมผัส ประสบกำรณ์เบ้ืองหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำค

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

   แจค๊สนั ให้ทำ่นได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงำมของฟำร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มำกกว่ำพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระกำรตำ น ำชม

   หมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 

   ออกแบบให้แตกต่ำงกนัไป บำงหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงำม

   หน้ำบ้ำน  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  

   น ำทำ่นเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มี

   ชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุง

   อำหำรได้โดยกำรน ำเน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะสกุ อำหำรน้ีชำวเมำรี

   เรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญของเกำะเหนือ

   ที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมำมำกที่สดุ  
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วนัทีสี่ ่(วนัที ่12 เมษายน 62)    โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– 

                                         ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 - DฏฏฏW”ฏฏโ “ฆไครส้ทเชิรช ์

 

น ำทำ่นสู่ อะโกรโดม ฟารม์ทวัร ์(AGRODOME FARM) ฟำร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึง

ของเมืองโรโตรัว และเปิดให้นักทอ่งเที่ยวได้เข้ำชมภำยในฟำร์มที่มีเจ้ำแกะขนปุยแสนน่ำรัก

ให้ทำ่นได้สมัผัสอย่ำงใกล้ชิด และนอกจำกน้ียังมีฟำร์มวัว ฟำร์มอลัฟำก้ำ ผ่ำนชมต้นกีวีและ

พืชพันธุต้์นไม้ต่ำงๆของนิวซีแลนด์ที่เป็นธรรมชำติแนะน่ำอยู่ของเมืองน้ี จำกน้ันให้ทำ่นได้

อสิระในกำรช้อปป้ิงที่ร้ำนค้ำของฟำร์ม  

           ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี 

           อำท ิกำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง

                    มหัศจรรย์ที่เกดิข้ึนจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพ้ืนดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ

                    ตำมธรรมชำติ  

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA LAKE RESORT หรือเทียบเท่า 

ค า่     รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

 

  

  

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเล้ียงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเขำน้อย 

ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ ำ้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงจำกน้ันน ำ ทำ่นเข้ำ

ชม ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ำ้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำย

ระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค ่ำคืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่

หำดูได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำทำ่นน่ังเรือเข้ำไปในถ ำ้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอน

เรืองแสงและทำ่นจะได้ชมควำมงดงำมของถ ำ้หินงอกหินย้อยที่เกดิขึ้นตำมธรรมชำติเป็นสถำนท ี

         ทอ่งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลำดไม่ได้  

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว  

 จำกน้ันเดินทำงสู่ สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด ์ 

18.00 น.  ออกเดินทำงจำกออ็คแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินที่ NZ563 

19.25 น.  ถึงสนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสำมของประเทศนิวซีแลนด์ น ำทำ่นชม เมือง

ไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่ำนชมอำคำรบ้ำนเรือนที่

ก ำลังสร้ำงขึ้นมำใหม่หลังจำกมีแผ่นดินไหวเมื่อหลำยปีก่อนและยังมีซำกปรักหักพังหลงเหลือ

อยู่ให้เหน็บ้ำง  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  CHRISTCHRUCH SUDIMA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    GT-NZ-Nth-Sth-APR19-9D-TG-W14 

วนัทีห่า้ (วนัที ่13 เมษายน 62)         ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 

  โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

  

  

  

  

  

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุง่รำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำ

   ฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บ ำรุงผิว เซร่ัม ครีมลำโนลิน หรือจะช้ือของฝำก อำทเิช่นตุก๊ตำแกะ เดินทำงต่อสู่  

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสเีขียวอมฟ้ำหรือบำงทำ่น

   เรียกว่ำทะเลสำบสนี ำ้นม สีพิเศษน้ีเกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ 

   ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอนักว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันนั้น

   ทำ่นจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   หำกทำ่นเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วทำ่นจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมด่ังภำพวำด ให้ทำ่นแวะจุดชมวิว

ของทะเลสาบที่ สำมำรถมองเหน็ยอดเขำเม้ำทคุ้์กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สดุของ อุทยาน

แห่งชาติเมา้ทคุ์ก้บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยควำม

สงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี   

น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงู ผ่ำนเมืองครอมเวลล ์เมือง

แห่งสวนผลไม้ ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์  

จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 
 

  
 

ค า่     รับประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

     น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN  MILLENNIUM HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    GT-NZ-Nth-Sth-APR19-9D-TG-W14 

วนัทีห่ก (วนัที ่14 เมษายน 61)         ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์คีฟารม์ 

  นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

  

  

  

  

  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้ าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ

100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบวำคำทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินใน

สมัยก่อน ให้ทำ่นได้ชมควำมงำมของทะเลสำบวำคำทปูีที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติกทำ่มกลำงขุนเขำและ

สำยน ำ้ใสสะอำด พร้อมสมัผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์คีฟารม์   

           
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ทีว่อลเตอร์พคีฟาร์ม  

         
 

 จำกน้ันให้ทำ่นได้สัมผัสกบัชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดยกำร

ชมกำรแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะเดินทำงจำกเมืองควีนส์

ทำวน์ให้ทำ่นอสิระตำมอธัยำศัยที่ย่ำนกำรค้ำใจกลำงเมืองควีนสท์ำวน์ที่มีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม

มำกมำย 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    GT-NZ-Nth-Sth-APR19-9D-TG-W14 

    หลังจำกน้ันหำกมีเวลำ น ำทำ่นซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเรว็และ          หมุน

ได้ 360 องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกทำ่นที่น่ังเรือมีควำมต่ืนเต้นและสนุก

สดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้    

 ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้

นักทอ่งเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือ

ทำ่นมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใสและเช่ียวกรำดใต้

สะพำน  

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะท าได้

หรือไม่เพราะไมไ่ดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลาท่ีเหมาะสมหรือความ

ตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูท่ี้น ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดินเล่น ถา่ยรูป ซ้ือของท่ีระลึกหรือเคร่ืองดื่มตาม

อธัยาศยั)  

   
  

  น ำทำ่นขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงข้ึนสู่ยอดเขำ 

  730 เมตร  ทำ่นจะได้สมัผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์  ทำวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่ำนจะมองเหน็ 

  อำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปูีที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดวิว 

  เมืองที่สวยงำม 
 

               
 

     

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขา

บอ๊บสพ์คีพรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์ 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด (วนัที ่15 เมษายน 62)         ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

วนัทีแ่ปด (วนัที ่16 เมษายน 61)        ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็นภเูขำสงู

ผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำก้ำ แวะชม เมืองวำนำก้ำ ริม

ทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเูขำสงูอยู่อกีฟำกหน่ึงของทะเลสำบที่ท  ำให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงต่อไปยังเมือง

ฮาสท ์ผ่ำนทะเลสำบและภเูขำสงูที่สวยงำมเป็นภำพที่ทำ่นจะประทบัใจตลอดสองข้ำงทำง 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธำรน ำ้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนช่ันแนล

ปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหน่ึงชมควำมมหัศจรรย์ของธำรน ำ้แขง็ที่

เคล่ือนลงมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรน ำ้แขง็สีขำว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงำม 

  
 

ค า่    รับประทานอาหารค า่แบบตะวันตกในโรงแรม 

    น ำทำ่นเดินเข้ำสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
 

 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสเีขียวหรือ

หยก ชำวเมำรีเช่ือกนัว่ำ หินสเีขียว น้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรง และจะน ำอ ำนำจมำสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส 

(TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ทำ่น น่ัง

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชม
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วนัทีเ่กา้ (วนัที ่17 เมษายน 61)         ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

ทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำง

ซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะและต้นไม้หลำกสเีปล่ียนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สุด สลับกับภเูขำ

เขียวขจี และฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำช่ืนชมทวิทศัน์อนังดงำมด่ังภำพวำด

เพลิดเพลินไปตลอดสองเข้ำทำง  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทยีบเทำ่  

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  น ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินภำยใน ประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

09.00 น. เดินทำงสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   NZ530 

10.20 น. ถึงสนามบินอ็อคแลนด ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผู้โดยสำร

ภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 

13.10 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที่ TG 492 

20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

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

 

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  9 -17  เมษำยน  2562  ( สงกรานต)์ 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 

9-17 เม.ย.62 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่านต่อห้อง 124,900.- บาท 96,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  114,900.- บาท 87,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 105,900.- บาท  79,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 96,900.- บาท   75,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ   20,900.- บาท   20,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ทำ่นที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 
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ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ำกอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำขึน้อยู่
กบัเอกสำรของทำ่น ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
ควรย่ืนวีซ่าล่วงหน้าโดยสามารถเกบ็เอกสารมาย่ืนวีซ่าได้ตัง้แต่วนัท่ี 15 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 
*** รำคำนี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ สว่นขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรปุไดป้ระมำณ 2 อำทติยก์อ่นเดนิทำง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมูค่ณะ 
*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพือ่ต่อเทีย่วบนิหรอืคำ่เดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้ 
หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไมส่ำมำรถออกเดนิทำงได้ 
*** หำกทำ่นตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรณุำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอื
กอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให้ 
*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพือ่ควำมปลอดภยัจำก
แผน่ดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิีน่ัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซี่ำ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไมไ่ดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดลุพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไมท่ ำประกนักำรเดนิทำงให ้เนื่องจำกไม่
ตรงตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม ์
*** กำรรเีควสทีน่ัง่ขึน้อยูก่บัพจิำรณำของทำงสำยกำรบนิ และ หำกทำ่นใดรเีควส long leg ทำงสำยกำรบนิไมร่บัจอง และทำงลกูคำ้
ตอ้งชีแ้จงเหตุผลกบัทำงเคำทเตอรเ์ชคอนิดว้ยตวัทำ่นเอง) 
อตัราน้ีรวม 

1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG ) และสำยกำรบนิภำยในประเทศ เจ๊ท สตำร ์
(JQ) หรอื แอรน์ิวซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึน้อยูก่บั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

2. คำ่โรงแรมทีพ่กั (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบ ุ
3. คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
4. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. คำ่ประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและคำ่รกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

ส าหรบัผู้เดินทางไปพร้อมกรุป๊ตัง้แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้ เงื่อนไขการ
คุ้มครอง 
 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอื
กรณุำตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ำยตุ ่ำ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    GT-NZ-Nth-Sth-APR19-9D-TG-W14 

 ลกูคำ้อำย ุ1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รำยละเอยีดตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์  
 ลกูคำ้ทีไ่มไ่ดต้รงตำมเงือ่นไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ทำ่นตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษิทัฯ หรอืท ำประกนักำรเดนิทำงเ 
 ลกูคำ้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่ำศยัอยูใ่หนประเทศนัน้ๆ อยูแ่ลว้ ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตำมเงือ่นไขกรมธรรม์ 

6. คำ่น ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ  ณ วนัที  15 ตลุาคม 2560 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของ
สำยกำรบนิหำกมกีำรเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจำกนี้ 

7. รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คืนให้ท่านละ 2,500 บาท 
8. ค่าวีซ่ากรุป๊หรือครอบครวัแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
อตัราน้ีไม่รวม 

1. คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คำ่แปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกคำ่วซี่ำ 
3. คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (23 กิโลกรมัต่อท่าน) เนื่องจำกมตี่อเครือ่งบนิภำยใน 
4. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
6. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
7. คำ่ทปิไกด ์คำ่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคำ่ทปิคนยกประเป๋ำที่

โรงแรมไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ี
พนกังำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 

8. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งทำ่น ทำ่นตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำง
บรษิทัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซี่ำ ก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดำห ์) ในขอ
กำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนด ์หำกเอกสำรท่ำนล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดหรอืไม่ครบตำมมำตรฐำนทีส่ถำนทตูก ำหนดใน
เรื่องกำรงำน และกำรเงนิ หรอืกำรให้ขอ้มูลทีเ่ป็นเท็จอนัเป็นผลท ำให้สถำนทูตปฏเิสธกำรออกวซี่ำ  บรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด หรอืหำกออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สำมำรถคนืค่ำตัว๋ได้เพรำะเป็นเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ 

 ส ำหรบัค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนัท ำกำร หำกไม่ไดร้บัเงนิครบ
ทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 

เงื่อนไขการยกเลิก  (สงกรานต ์) 
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
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2. แจง้ล่วงหน้ำ 41 – 59 วนั กอ่นเดนิทำง หกัคำ่มดัทำ่นละ 30,000 บาท  
3. แจง้ล่วงหน้ำ 31 – 40 วนั กอ่นเดนิทำง  หกัคำ่ใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทวัร ์ 
4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด  

เอกสารในการขอวีซ่า 
1. หนงัสอืเดนิทำงมอีำยไุมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
2. รปูถ่ำย 2 รปู ขนำด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
4. ใบรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู ่(ใชภ้ำษำองักฤษเทำ่นัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกจิกำร 

- ประวตักิำรท ำงำนควรระบุระยะเวลำท ำงำนทัง้หมด รวมถงึ ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ 
5.  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรบัรองจำกตน้สงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ 
6. หลกัฐานการเงิน  ต้องของ statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  
7. เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะ 

ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำพรอ้มเอกสำรส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำ 

8. หลกัฐำนประวตักิำรศกึษำ (ส ำหรบัเดก็นกัเรยีน/นกัศกึษำ) อำท ิ หนงัสอืรบัรองจำกทำงโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณีปิดเทอมใช้
ส ำเนำบตัรนกัเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลกำรเรยีน ใบรำยงำนจำกโรงเรยีน   

9. ใบเปลีย่นชือ่ (ถำ้มสี ำคญัมำก)  
10. กรณีถำ้เป็นครอบครวัทีม่สีำม ี ภรรยำ และมบีุตรอำยไุมเ่กนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยืน่วซี่ำรวมกนัไดเ้ป็นวซี่ำ

ครอบครวั 
11. กรณุำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
12. หำกทำ่นตอ้งกำรใชห้นงัสอืเดนิทำงไปประเทศอืน่กอ่นเดนิทำงกบัเรำ กรณุำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่พรำะหำกยืน่หนงัสอืเดนิทำงเขำ้

ไปในสถำนทตูแลว้ไมส่ำมำรถเอำหนงัสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกว่ำจะถงึก ำหนดวนัออกวซี่ำ 
13. ระยะเวลำในกำรยืน่วซี่ำประมำณ 20-25 วนั(การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ  15-20 วนั  ไม่รวมเสาร-์อาทิตย ์และหากมี

การขอเอกสารเพ่ิมเติมจะต้องเลือนวนัรบัผลวีซ่าออกไปอีก) 
14.  หนงัสอืเดนิทำง(PASSPORT) ตอ้งน ำไปยืน่กบัทำงศนูยย์ื่นกอ่น และจะไมน่ ำเล่มเขำ้ไปในสถำนทตู 
15.  ผลวซี่ำจะไมต่ดิเล่มแตจ่ะออกมำเป็นเอกสำรยนืยนัและหมำยเลขวซีำ่แทน เพรำะเป็นแบบ E-Visa โดยไมต่อ้งตดิในเล่ม 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรออกวซี่ำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และทำง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
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3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซีำ่ทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซี่ำของทำ่น 
ขึน้อยูก่บัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำนัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร

พจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัตำม
เอกสำรทีร่ะบุเท่ำนัน้ 

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 / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................. 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ ................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
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โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม ่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (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 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง    
 11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้ อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  

*** ทีน่ัง่ส ำหรบักรุ๊ปทีเ่รำจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไมใ่ชท่ีน่ัง่ดำ้นหน้ำสดุ (long leg seat)  
ทำงสำยกำรบนิจะจดัทีน่ัง่ตำมควำมเหมำะสม 

 
 

 

 
 
 


