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  Beautiful New Zealand New Year 7 days 

ควนีส์ทาวน์ - น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี 

ทะเลสาบวานาก้า – ครอมเวล – ทะเลสาบเทคาโป - 
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์ 

ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมโลมา 
 

             

 
 

***พิเศษ กุ้งมงักร และ เป๋าฮ้ือทะเลใต้ *** 
 

ก าหนดการเดินทาง    27 ธนัวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560 (ปีใหม่) 
ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ-ซดินยี ์(BKK-SYD) QF024 18.15-07.40+1 9.20 ชัว่โมง 

วนัที ่2 ซดินยี-์ควนีทาวน ์(SYN-ZQN) QF121 09.30-14.30 3 ชัว่โมง 

วนัที ่7 ไครเ์ชริท์-ซดินยี ์(CHC-SYD) QF138 07.00-08.40 3.25 ชัว่โมง 

วนัที ่7 ซดินยี-์กรุงเทพฯ (SYD-BKK) QF023 09.55-15.35 9.50 ชัว่โมง 

 
     

วนัแรก   ( 27 ธนัวาคม 2559) กรงุเทพฯ - ควีนสท์าวน์ 
15.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอรส์าย

การบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
18.15 น.  เหริฟ้าสู ่นครซิดนีย ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024  (เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) ไปประเทศนิวซแีลนด ์
 

วนัท่ีสอง ( 28 ธนัวาคม 2559)ซิดนีย ์- ควีนสท์าวน์ – นัง่กระเช้ากอนโดล่าขึน้ยอดเขาบอ๊บสพี์คชมความงาม –  
  ทะเลสาบวานาก้า  
07.40 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี เปลีย่นเทีย่วบนิ 
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09.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองควีนสท์าวน์ ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบนิแคนตสั โดยเทีย่วบนิที ่QF121  
14.30 น.  ถงึสนามบนิเมืองควีนสท์าวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด ์ น าทา่นเดนิทางชมเมอืงควนีสท์าวน์ เมอืง

ขนาดเลก็ซ่อนตวัอยูก่ลางธรรมชาตทิีง่ดงามรมิทะเลสาบทีม่นี ้าใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยทีน่กัทอ่งเทีย่วพลาดไมไ่ด้
เลยทีจ่ะตอ้งมาเยอืน น าทา่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชา้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทาง
ขึน้สูย่อดเขา 730 เมตร  ทา่นจะไดส้มัผสัความสวยงามของเมอืงควนีสท์าวน์
ทัง้เมอืงในมมุสงูทีท่า่นจะมองเหน็อาคารบา้นเรอืนทีป่ลกูสรา้งตามไหล่เขา
พรอ้มกบัทะเลสาบวาคาทปีทูีส่วยงามดา้นล่าง ชมยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะ
ในฤดหูนาว   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาติ บนยอดเขาบอ๊บสพี์ค 
พร้อมชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปแูละเมืองควีนสท์าวน์ 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสทูะเลสาบวานากา้ (หางจากเมอืงควนีสท์าวน์ประมาณ 1 ชม) 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม   WANAKA HOTEL (LAKE VIEW ROOMS) หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท่ีสาม ( 29 ธนัวาคม 2559)  ทะเลสาบวานาก้า – เมืองครอมเวล  – ทะเลสาบเทคาโป  – วานาก้า  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงครอมเวลล ์ เมอืงแหง่สวนผลไม ้ ใหท้า่นไดแ้วะซือ้ผลไมส้ด 
แหง้ และแปรรปูนานาชนดิของนิวซแีลนด ์ 
ทา่นไดเ้ลือกซ้ือทวัรเ์จท็โบท๊ GOLDFIELD JET รถวิง่เลาะแมน่ ้าคาวารวั ให้
ทา่นไดแ้วะชมเรอืเรว็เจท็โบ๊ท (JETBOAT) เรอืเรว็นี้ออกแบบมาใหว้ิง่ดว้ย
ความเรว็และหมนุได ้ 360 องศา พรอ้มคนขบัทีม่คีวามช านาญเป็นพเิศษ ใหท้กุ
ทา่นทีน่ัง่เรอืมคีวามตื่นเตน้และสนุกสดุ ๆ แบบไมรู่ล้มืและเป็นความประทบัใจใน
การมาเยอืนประเทศนี้ (การนัง่เรือเรว็เจท๊โบท๊เป็นทวัรน์อกรายการ กรณุาติดต่อสอบถามราคาจาก
หวัหน้าทวัร ์) จากนัน้เดินทางสู่เมืองโอมาราม่า 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร กลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์บารบี์คิว  
 น าท่านเดนิทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ทีม่คีวามงดงามดัง่ภาพวาด ใหท้่านแวะจดุชม
วิวของทะเลสาบทีส่ามารถมองเหน็ยอดเขาเมา้ทค์ุก้สวยทีส่ดุของ อทุยานแห่งชาติ
เม้าทค์ุ้ก บรเิวณเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ทีม่ยีอดเขาเมา้ทค์ุก้ทีโ่ดดเด่นดว้ยความสงู
ถงึ 3,754 เมตร ยอดเขามหีมิะและธารน ้าแขง็ปกคลุมตลอดปี  
 จากนัน้เดนิทางต่อสู ่ ทะเลสาบเทคาโป ทีส่วยงามและเงยีบสงบน ้าในทะเลสาบมี
สเีขยีวอมฟ้าหรอืบางทา่นเรยีกว่าทะเลสาบสนี ้านม สพีเิศษนี้เกดิจากแรธ่าตุผสม
กบัธารน ้าแขง็ของภเูขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบ ชม
อนุสาวรียส์ุนัขต้อนแกะ ทีเ่จา้ของฟารม์ใหค้วามส าคญัมากเพราะชว่ยเจา้ของใน
การตอ้นแกะในฟารม์อนักวา้งใหญ่ และใกล้ๆ กนันัน้ทา่นจะไดเ้หน็โบสถข์นาดเลก็ 
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ีเ่ลก็ทีส่ดุในประเทศนิวซแีลนด์ทีย่งัคง
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ใชใ้นการการประกอบพธิทีางศาสนาอยู่จากอดตีจนถงึปัจจบุนั หากทา่นเขา้ไปดา้นในมองผา่นหน้าต่าง
ออกมาดา้นนอกแลว้ทา่นจะประทบัใจกบัววิของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทีส่วยงามราวกบัภาพวาด  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ทะเลสาบวานากา้  
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม   WANAKA HOTEL (LAKE VIEW ROOMS) หรอืเทยีบเทา่ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก ( 2 Course Western Dinner) 
 

วนัท่ีสี  ( 30 ธนัวาคม 2559)   ทะเลสาบวานาก้า  - เข้าชม Puzzling  World  - ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ชมเมอืงวานากา้รมิทะเลสาบทีส่วยงามโดยมภีเูขาสงูอยูอ่กีฟากหนึ่งของทะเลสาบทีท่ าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ ี
ทศันียภาพทีส่วยงามและน่าอยูอ่กีเมอืงของนิวซแีลนด ์ เขา้ชม PUZZLING WORLD 
ใหท้่านไดท้่องแดนพศิวงและโลก 3 มติใิหท้่านท่านไดง้งงวยกบัภาพจ าลองหรอืภาพลวง
ตาทีแ่ปลกและแตกต่างจากความเป็นจรงิ เป็นสถานทีท่ี่ออกแบบมาใหท้่านไดท้ดลอง
สมองและทา้ทายความสามารถ จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืงฮาสทผ์า่นทะเลสาบและ
ภเูขาสงูทีส่วยงามเป็นภาพทีท่า่นจะประทบัใจตลอดสองขา้งทาง 
จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืงฮาสทผ์า่นทะเลสาบและภเูขาสงูทีส่วยงามเป็นภาพที่
ทา่นจะประทบัใจตลอดสองขา้งทาง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ต ์ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธารน ้าแขง็อกีแหง่หนึ่งทีอ่ยใูนเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนลปารก์ ทีม่คีวาม

สวยงามอยูใ่นเขตป่าฝนอกีแหง่หนึ่งชมความมหศัจรรยข์องธารน ้าแขง็ทีเ่คลื่อนลงมาอยา่งต่อเนื่องตลอด
ทศวรรษ และยงัเคลื่อนตวัอยา่งไมห่ยดุ ธารน ้าแขง็สขีาวระยบิระยบั สลบักบัสเีขยีวมรกตอนังดงาม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก ( 3 Course Western Dinner ) 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั   HEARTLAND FOX GLACIER  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท่ีห้า  ( 31 ธนัวาคม 2559)     ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู ่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมอืงศนูยก์ลางการผลติหนิสี
เขยีวหรอืหยก ชาวเมารเีชือ่กนัว่าหนิสเีขยีวนี้จะชว่ยรกัษาความสงบ แขง็แรง 
และจะน าอ านาจมาสูต่นและครอบครวั อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยก 
เพือ่เป็นของฝาก  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN )  ใหท้า่น
นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหว่างทางผา่นชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขา
แอลป์แหง่ซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเสน้ทางซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขา
หมิะและตน้ไมห้ลากสเีปลื่ยนไปตามฤดกูาลทีส่วยทีส่ดุ สลบักบัภเูขาเขยีวขจ ี
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และฝงูแกะน่ารกัยนืเรยีงรายเลม็หญา้ชืน่ชมทวิทศัน์อนังดงามดัง่ภาพวาดเพลดิเพลนิไปตลอดสองขา้งทาง  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  รา้นอาหารไทย   

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  THE TOWERS ON THE PARK MOTEL CHRISTCHRUCH หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีหก ( 1 มกราคม 2560)  ไครส้ทเ์ชิรช์ –  อะคารวั ลอ่งเรอืชมโลมา – ไครส้ทเ์ชิรช์  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ท่ี Chateau on The Park hotel.  
  น าทา่นเดนิทางจากไครส้ทเ์ชริช์สูเ่มอืงอะคารวั เมอืงทีโ่รแมนตกิแบบฝรัง่เศสเมอืง

เดยีวในนวิซแีลนด ์ ชาวฝรัง่เศสตัง้รกรากในปี ค.ศ.1840 ใหท้า่นชมเมอืงอะคารวัที่
ยงัมรีา้นอาหารและถนนตา่งๆทีม่ขี ือ่เป็นภาษาฝรัง่เศสทีใ่ชม้าจนถงึปัจจุบนั จากนัน้
น าทา่นล่องเรอืชมโลมาเฮกเตอรต์วัเลก็แสนน่ารกั ส าหรบัตวัผูต้วัมคีวามยาว 1.2 ถงึ 1.4 เมตร และน ้าหนกั
อยูท่ี ่47 กโิลกรมัโดยประมาณ สามารถพบไดใ้นอา่วแหง่นี้และบรเิวณใกลเ้คยีง โลมาเฮกเตอรเ์ป็นมติรกบัคน
และชอบว่ายเล่นใกล ้ ๆ เรอืท าใหเ้ราสามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนเวลากระโดดหรอืว่ายตามผวิน ้าและ
อาหารในอา่วแหง่นี้ทีม่ปีลาชกุชมุ 

เท่ียง  อาหารกลางวนั แบบพื้นเมือง ( packed lunch )  
  (เนือ่งจากเป็นเมอืงเลก็ ๆ ในประเทศนิวซแีลนด ์รา้นอาหารและรา้นคา้ต่าง ๆจะปิดในชว่งเทศกาลปีใหม)่ 
  น าท่านชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮ

กลีย ์ศาลาวา่การประจ าเมือง  ชมความงามของ แม่น ้าเอวอ่น (AVON) ทีไ่หลผ่าน
กลางเมอืงอย่างสงบเยอืกเยน็ ทา่นจะไดเ้หน็คนถ่อเรอืไปตามสายน ้าทีไ่หลเอื่อย มกีิง่
หลวิระยา้อยู่เหนือน ้า เหมอืนในสวนสาธารณะกลางเมอืงผูด้ไีมม่ผีดิ เทีย่วชมสวน
พฤกษศาสตร ์จากนัน้น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาแคชเมียร ์ยอดเขาสงูทีท่่านจะสามารถ
มองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัาคารจีน พรอ้มกุ้งมงักรและเป๋าฮื้อทะเลใต้   
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  THE TOWERS ON THE PARK MOTEL CHRISTCHRUCH หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท่ีเจด็ ( 2 มกราคม 2560) ไคร้สท์เชิรช์  – ซิดนีย ์ -  กรงุเทพฯ  
  น าท่านเดนิทางสูส่นามบินเมอืงไครส้ทเ์ชิรช์  อาคารระหว่างประเทศ  
07.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ซดินียป์ระเทศออสเตรเลยี (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) โดยสายการบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF138 
08.40 น.  ถงึสนามบนิเมอืงซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี 
09.55 น.  เดนิทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินแคนตสั เท่ียวบินท่ี QF023  
15.35 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ… 
 

       อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง      27 ธนัวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560 ( ปีใหม่ ) 
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คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ตลอดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 98,900.- บาท 59,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  91,900.- บาท 55,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 82,900.- บาท 51,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 77,900.- บาท 47,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   9,900.- บาท  9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด  1,500.- บาท  1,500.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวซี่ากรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากท่านตอ้งการยื่นวซี่าเดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอืมี
เหตุจ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่าก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุป๊หรอืครอบครวัเท่านัน้ (เงือ่นไข
การยื่นวซี่าขึน้อยูก่บัเอกสารของท่าน ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ หรอื
จ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
 
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตลอดการเดนิทาง  
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน   8 กรกฎาคม 2559  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสายการบินหากมี

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 
 รวมค่าวซ่ีานิวซีแลนดท่์องเท่ียวแบบกรุ๊ปหรือแบบครอบครัวแลว้ หากตอ้งการยืน่แบบเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม 
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 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% 
 ค่าทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะ

ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตคดิเป็นชัว่โมง 

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 
 ส าหรบัส่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วนัท าการ หากไม่ไดร้บัเงนิครบทัง้หมด

ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
การยกเลิก(ปีใหม่) 
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทัง้หมด 20,000.-บาท 

- กรณีท่ีถกูปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทัง้หมด  
- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1 - 30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่
เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทางหรอืถูกปฏเิสธการออกจากประเทศไทยหรอืการเขา้ประเทศออสเตรเลยี บรษิทัฯจะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด  
 

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 
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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 าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรอื statement ย้อนหลงั 6 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) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 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 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่าใหม่
กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม ่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
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เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ

พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงั
ตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 

*** วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอรต์ และต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุป๊เท่านัน้*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ..................................................... 
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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) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

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

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (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) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 
 


