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 Amazing New Zealand Tour 7 Days 

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค 

ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า  
ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์  
พิเศษ  !!! เมนกู ุ้งมงักรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ 

 
 
 
 
 

 

ก าหนดการเดินทาง   22 – 28, 23 - 29 ตุลาคม 2559 
      11 - 17, 24 – 30 พฤศจกิายน 2559 
วนัแรก   กรงุเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช  

12.30 น. คณะพร้อมกนัท ี ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าท ีค่อยต้อนรบัพร้อมบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

15.30 น. เหริฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 977  
18.55 น. เดนิทางถงึ สิงคโปร์ เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งบินให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้ามากมายท ีส่นามบินประเทศสงิคโปร์ 
19.45 น. ออกเดนิทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเท่ียวบินท่ี SQ 297 
 
วนัสอง  ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง  –  แอชเบอร์ตัน้ -  ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สนัุขต้อนแกะ  

09.30 น.  เดนิทางถึงเมอืงไคร้สท์เชร์ิช เกาะใต้ประเทศนิวซแีลนด์ เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสาม
ของประเทศนิวซแีลนด์ หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสู่ เมืองแอชเบอร์
ตัน เมอืงทีอ่ยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีทีค่นส่วนใหญ่มอีาชพีท าฟาร์มเล ี้ยงแกะ หรือ
ฟาร์มววั ใหท่้านไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ์บ ารุงผิว เซรัม่ 
ครีมลาโนลนิ หรือจะชื้อของฝาก อาทเิช่นตุ๊กตาแกะ  
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้เดนิทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทีส่วยงามและเงยีบสงบน ้ าในทะเลสาบมสีเีขยีว

อมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสนี ้ านม สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน ้ าแขง็
ของภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่
เจา้ของฟาร์มใหค้วามส าคญัมากเพราะช่วยเจา้ของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักวา้งใหญ่ 
และใกล ้ๆ กนันัน้ท่านจะไดเ้หน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD 
โบสถ์ทีเ่ลก็ทีสุ่ดในประเทศนิวซแีลนด์ทีย่งัคงใชใ้นการการประกอบพธิทีางศาสนาอยู่จากอดตีจนถึง
ปัจจุบนั หากท่านเขา้ไปดา้น 
 ในมองผ่านหน้าต่างออกมาดา้นนอกแลว้ท่านจะประทบัใจกบัววิของทะเลสาบเท
คาโปและยอดเขาทีส่วยงามราวกบัภาพวาด น าท่านเดนิทางผ่านชมทะเลสาบปคูา
กิ ท ีม่คีวามงดงามดัง่ภาพวาด ใหท้่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบทีส่ามารถมองเหน็
ยอดเขาเม้าท์คุ้กท ีถ่่ายรูปได้สวยท ีสุ่ดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้ บรเิวณเทอืกเขา
เซาท์เทร์ินแอลป์ท ีม่ยีอดเขาเม้าท์คุ้กโดดเด่นด้วยความสูงถงึ 3,754 เมตร ยอดเขามี
หมิะและธารน ้าแขง็ปกคลุมตลอดปี  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  PEPPER BLUEWATER / MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL  หรอื
เทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก ในโรงแรม  
  
วนัท่ีสาม   ทะเลสาบเทคาโป  – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บส์พีคและเล่นลจู 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางผ่านเมอืงโอมาราม่า เมอืงขนาดเลก็บนทีร่าบสูง ผ่านเมอืงครอมเวลล์ เมอืงแห่งสวนผลไม้ ให้

ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนดิของนวิซแีลนด์ จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหารไทย  
  ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบนัจี้แห่งแรกของโลกที่

เปิดท าการใหน้ักท่องเที่ยวท ากิจกรรมอนัน่าตื่นเต้นนี้จนมชีือ่เสยีงไปทัว่โลกและ
เป็นกจิกรรมทีจ่ะพลาดไม่ไดเ้ม ือ่ท่านมาเทีย่วนิวซแีลนด์ กระโดดจากสะพานดว้ย
ความสูง 43 เมตร สู่พ ื้นน ้ าอนัใสและเชีย่วกราดใต้สะพาน หรอืท่านจะเลอืกนัง่เรอื
เรว็เจท็โบ๊ทท ีว่ ิง่ด้วยความเรว็ผ่านโขดหนิสูงชนัและแม่น ้าท ีแ่คบเลก็และหลเช ีย่วอย่าง
ตืน่เต้นสุด ๆ  (การกระโดดบนัจี้  และการนัง่เรือเรว็เจท็โบ๊ท เป็นทวัร์นอก
รายการ ส าหรบัท่านทีต้่องการจะร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ กรณุาติดต่อ
หวัหน้าทวัร์เพือ่จองเวลาล่วงหน้า) ชมเมอืงควนีส์ทาวน์ เมอืงขนาดเลก็ซ่อนตัว
อยู่กลางธรรมชาติทีง่ดงามริมทะเลสาบทีม่นี ้าใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่นักท่องเทีย่ว
พลาดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะต้องมาเยอืน น าท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บส์ 
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พีค เป็นกระเชา้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะไดส้มัผัสความสวยงามของ
เมอืงควนีส์ทาวน์ทัง้เมอืงในมุมสูงทีท่่านจะมองเหน็อาคารบา้นเรือนทีป่ลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อม
กบัทะเลสาบวาคาทปูีทีส่วยงามดา้นล่าง ชมยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะในฤดูหนาว และให้ท่านได้
เล่นลูจ (Luge)ซึง่เป็นรถเล ือ่นทีอ่าศยัความลาดชนัของไหลเขาลงสู่ดา้นล่างพร้อมใหท่้านไดต้ี่นเต้น
บนความสูงของยอดเขาพร้อมทศันียภาพทีง่ดงาม เป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วทัง้เดก็และผู้ใหญ่ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ท ีพ่กัโรงแรม   QUEENSTOWN RYDGES DELUXE HOTEL/  TANOA ASPEN HOTEL หรือ

เทียบเท่า 
 

วนัท่ีสี่   ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ออกเดนิทางสู่มลิฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่
เป็นอันดบั 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่า
พรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( 
MILFORD SOUND) ในดนิแดนส่วนท ีเ่ป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึง่ถูก
ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ ของข ัว้โลกใต้ซึง่มใีนลกัษณะนี้เพยีง 2 แห่งในโลก กล่าวคอืภูมปิระเทศ
แบบทะเลท ีเ่คยเป็นธารน ้าแขง็ในยุคโบราณ กดัเซาะหนิท าให้น ้าท่วมแทนทีก่ลายเป็นอ่าวลกึระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมความงามท ีส่ร้างโดยธรรมชาตทิะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่สราวกระจก เป็นทะเลสาบทีท่่านจะ
สามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซึง่เป็นววิอยู่เบื้องล่าง  และให้ท่านดืม่น ้าแร่บรสุิทธิจ์ากธรรมชาตทิ ี่ MONKEY 
CREEK และแวะชมน ้าตกท ีม่คีวามย ิง่ใหญ่ท ี ่CHASM 

เท่ียง  น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ
ธรรมชาตโิดยรอบ ตืน่ตาตืน่ใจกบัภาพของสายน ้าตกอันสูงตระหง่านของ น ้าตกโบ
เวน ซึง่มคีวามสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน ้านอนอาบแดดบนโขดหนิอย่าง
สบายใจ พร้อมรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนัน้ล่องเรอื
กลบัสู่ท่าเรอื เพือ่เดนิทางโดยรถโค้ชปรบัอากาศกลบัสู่เมอืงควนีส์ทาวน์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท ีพ่กัโรงแรม   QUEENSTOWN RYDGES  HOTEL /  TANOA ASPEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 
   

วนัท่ีห้า  ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซก์ลาเซียร์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทศันยีภาพทีส่วยงามระหว่างทางท ีเ่ป็น
ภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นท ีน่ ามาผลติไวน์ท ีม่ชี ือ่เสียงก่อนเข้าสู่เมอืงวานากา แวะชมเมอืง 
วานาก้ารมิทะเลสาบทีส่วยงามโดยมภีูเขาสูงอยูอ่ีกฟากหนึง่ของทะเลสาบทีท่ าให้เป็น
เมอืงท ีม่ทีศันยีภาพทีส่วยงามและน่าอยู่อีกเมอืงของนวิซแีลนด์ จากนัน้เดนิทาง



 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์ Amazing New Zealand-7D-SQ-W14 

 

ต่อไปยงัเมอืงฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงทีส่วยงามเป็นภาพทีท่่านจะประทบัใจตลอดสองขา้งทา ง 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบตะวนัตก ) 
 น าท่านเดนิทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน ้าแขง็อีกแห่งหนึง่ท ีอ่ยใูนเวสต์แลนด์ เนช ัน่แนลปาร์ก ท ีม่คีวาม

สวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่งหนึง่ชมความมหศัจรรย์ของธารน ้าแขง็ท ีเ่คลือ่นลงมา
อย่างต่อเนือ่งตลอดทศวรรษ และยงัเคลือ่นตวัอย่าง 
ไม่หยุด ธารน ้าแขง็สีขาวระยบิระยบั สลบักบัสีเขยีวมรกตอันงดงาม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม ( แบบตะวนัตก ) 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท ีพ่กั    FOX GLACIER HEARTLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีหก  ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมอืงศูนย์กลางการผลติหนิสีเขยีวหรอื
หยก ชาวเมารเีช ือ่กนัว่าหนิสีเขยีวนี้จะช่วยรกัษาความสงบ แขง็แรง และจะน าอ านาจ
มาสู่ตนและครอบครวั อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN )  ให้ท่านนัง่
รถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทศันยีภาพอันงดงามของเทอืกเขาแอลป์
แห่งซกีโลกใต้ท ีไ่ด้รบัการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึง่โอบล้อมด้วยภูเขาหมิะและต้นไม้
หลากสีเปลืย่นไปตามฤดูกาลท ีส่วยท ีสุ่ด สลบักบัภูเขาเขยีวขจ ี และฝูงแกะน่ารกัยนื
เรยีงรายเลม็หญ้าช ืน่ชมทวิทศัน์อันงดงามดัง่ภาพวาดเพลดิเพลนิไปตลอดสองข้างทาง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารจีน พร้อมชิมเมนูกุ้งมงักรและเป่าฮ้ือทะเลใต้ 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท ีพ่กั  CHRISTCHRUCH ASHLEY HOTEL / COTSWOLD HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็   ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบินเมอืงไคร้สท์เชร์ิช 
10.50 น.  เหริฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 298  
17.40 น. เดนิทางถงึ สิงคโปร์ แวะเปลีย่นเครือ่งบิน 
18.35 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรงุเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี SQ 978 
20.00 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ  

 

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



 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์ Amazing New Zealand-7D-SQ-W14 

 

อัตราค่าบริการ 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 
ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ

ตลอดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 91,900.- บาท 57,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผู้ใหญ่  83,900.- บาท 52,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่มเีตียง 79,900.- บาท 49,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตียง 73,900.- บาท 45,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  11,900.- บาท 11,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านที ่3 ลด  1,500.- บาท  1,000.- บาท 
ราคาทวัร์รวมค่าวซี่ากรุ๊ป หรือ วซี่าครอบครัวแลว้ หากท่านต้องการยืน่วซี่าเดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  2,500 
บาท หรือมเีหตุจ าเป็นต้องใชพ้าสปอร์ตต้องยืน่วซี่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรือ
ครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่าขึ้นอยู่กบัเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบิน 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 15 ท่านข ึ้นไป หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ในกรณที ีอ่อกตัว๋แล้วยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ท ีลู่กค้าซื้อเองเพือ่ต่อเท ีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ  ท ีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเท ีย่วบินล่าช้า 
หรอืจ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึ้นอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้  
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรสีอร์ทท ีม่สีิ่งอ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ช ัน้เพือ่ความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเท ีย่วประเทศของนวิซแีลนด์เป็นการชมธรรมชาตทิ ีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณลูีกค้ามวีซ่ีาอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพนิจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   
*** กรณลูีกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ัว๋ ไม่ได้เดนิทางพร้อมคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ท าประกนัการเดนิทางให้ เนือ่งจากไม่
ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม์ 
อัตราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง)  ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว  ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบัตเิหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เฉพาะผู้ท ีเ่ดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้.( รายละเอียด

ตามเงือ่นไขกรมธรรม์ ) 
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 คา่น ้ ามนัจากสายการบนิ  ณ วันที  19 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสาย
การบนิหากมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหลงัจากน้ี 

 ค่าวซี่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท 
หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

 

อัตราน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 กรณที ีต้่องมแีปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ ต้องขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซ่ีา 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถของนวิซแีลนด์ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ีโ่รงแรมไม่มเีพราะ

ควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋า
เพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เนต็เนต็คดิเป็นช ัว่โมง  

 

เงื่อนไขการจองทวัร์และการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซ่ีาเข้าประเทศนวิซแีลนด์ ก่อน 21 

วนัท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศนวิซแีลนด์ล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล

วซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 
 ส าหรบัส่วนท ีเ่หลอื บรษิัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ท ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หากไม่ได้รบั เงนิครบ

ท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการให้บรกิาร 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
ค่ามดัจ าทัรัร จจถูกกน าไจจ่ายค่าั ัร๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมแลถค่ารีซ่าล่รงหนา้ซ่ึงไม่สามารูเรยีกเงนิคืนได ้หากผกเ้ดนิทัางยกเลกิ

หรือไม่สามารูเดินทัางไดด้ร้ยเหัผุลไดก็ัามจถเจ็นไจัางเงื่อนไขัามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ  าทัง้หมด  
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  
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หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เนือ่งจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท ีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอื
ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้วทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไห้
ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารไม่ครบ
หรอืตวัผู้โดยสารเองตอบค าถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า
เมอืง ให้กบัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบิน
ภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 
 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสือเดนิทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 
 ใบรบัรองการท างานของบรษิทัท ีท่ างานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้) ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

- ประวตักิารท  างานควรระบรุะยะเวลาท  างานท ัง้หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
  ข้าราชการจะต้องมจีดหมายรบัรองจากต้นสังกดั และส าเนาบัตรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย์หรือฝากประจ  า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการข้ึนอยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะต้องมหีนงัสือยนิยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับิดาจะ 

 ต้องมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสืออนุญาตทัง้บิดาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา
 ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงนิของบิดาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวตักิารศึกษา (ส าหรบัเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาท ิหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนักเรียน หรือใบวฒุิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นช ือ่ (ถ้ามสี าคญัมาก) 
 กรณถ้ีาเป็นครอบครวัท ีม่สีาม ี ภรรยา และมบุีตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางด้วยกนัสามารถย ื่นวซ่ีารวมกนัได้เป็นวซ่ีา

ครอบครวั 
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัท์ท ีส่ามารถตดิต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรอืส าเนาทะเบียนบ้าน 
 หากท่านต้องการใช้หนงัสือเดนิทางไปประเทศอื่นกอ่นเดนิทางกบัเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท ีเ่พราะหากย ืน่หนงัสือเดนิทางเข้า

ไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนงัสือเดนิทางออกมาได้จนกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซ่ีา 
 ระยะเวลาในการย ืน่วซ่ีาประมาณ 10 -15 วนั หนงัสือเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ ืน่เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึออกมา

จากสถานทูตได้จนกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนกอ่น จ  าเป็นต้องแจง้ให้เรา
ทราบก่อนย่ืนวีซ่าแล้วถา่ยเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททัง้เล่มเพือ่ย่ืนเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บรษิทัฯจะ
ไม่รบัผดิชอบใด ๆ  ท ัง้สิ้น 
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กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า

ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 

ข ึ้นอยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวซี่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะเดนิทางไปท่องเท ีย่ว
ยงัตามเอกสารท ีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก  าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไ ม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนท่องเที่ยว*** 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์ Amazing New Zealand-7D-SQ-W14 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษทัฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส าคัญมาก ข้อให้ทกุท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 
 

 
 

1. ชื่อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกดิ ............................... ................. 
3. ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากม)ี ...................................................................................  
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ...................................................................................... .....รหัสไปรษณีย์  ................ 
โทรศพัท์บา้น .....................................................  มอืถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหนง่ ......................... ............................ 
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................................................ ...................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั -เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ......................................................................................... .................................. 
โทรศพัท์ท่ีบา้น ................................................... ...  มอืถือ ................................................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............... ............. 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่ ........................................................................................................................................โทรศพัท์ ...................... 
9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ไมเ่คย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มลูไมต่รงตามความเป็นจริงจะมผีลท าให้สถานทูตปฏิเสธวซีา่หรือออกไมท่นัวนัเดินทาง)  
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (TWN / DBL) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มเีตียง) 

10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไมม่เีตียง) 

10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
10.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     

11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 


