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  FantasticNew Zealand 8 days 
อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ชมหมู่บ้านฮ๊อบบิท - ไคร้สท์เชิร์ช  

 ควีนส์ทาวน์น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค  - ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์   

แอร์โรทาวน์  – ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค- ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช  

 

             

 
 

***พิเศษ กุ้งมังกร และ เป๋าฮ้ือทะเลใต้ *** 
 

ก าหนดการเดินทาง          4 – 11, 22 -29 ตุลาคม 2559 
     10 – 17, 23 – 30 พฤศจิกายน 2559 
     2 – 9 ธนัวาคม 2559 
     

วนัแรก    กรงุเทพฯ – ซิดนีย์ - อ็อคแลนด์  
15.30 น.  คณะเดนิทางพร้อมกนัท ี ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  ชัน้ 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สาย

การบินแควตสั แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าท ีค่อยต้อนรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
18.25 น.  เหริฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยเท ีย่วบินท ี ่ QF024  (เพือ่แวะเปลีย่นเท ีย่วบิน) ไปประเทศนวิซแีลนด์ 
 
วนัท่ีสอง  ซิดนีย์ – อ็อคแลนด์ชมเมือง – หอคอย SKY TOWER - อิสระช้อปป้ิง 
06.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี เปลีย่นเท ีย่วบิน 
09.55 น. ออกเดนิทางสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตสั โดยเท ีย่วบินท ี ่QF143 
15.00 น.  ถงึสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  ผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว 

 น าท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมอืงท ีใ่หญ่อันดบัหนึง่ เป็นเมอืงท ีส่ าคญัทางด้านการค้า 
การศกึษา การเงนิ น าท่านชมท่าเรอืรมิอ่าวท ีส่วยงามเตม็ไปด้วยเรอืนบัร้อยล า ชม
สะพานฮาร์เบอร์ น าท่านผ่านชมย่าน Queen street ทีเ่ป็นถนนสายส าคญัย่านการค้า 
และตกึส าคญัของเมอืง ผ่านชมย่าน Parnell Village ทีไ่ด้รบัการกล่าวขานว่าเก่าแก่และ
สวยงาม หลงัจากนัน้น าท่านข ึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ทีสู่งถงึ 
328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลกัษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จดัเป็นสิ่งปลูก
สร้างท ีสู่งท ีสุ่ดในซกีโลกใต้ เปิดให้บรกิารตัง้แต่เดอืนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทศันยีภาพ
รอบเมอืงโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถอืเป็นส่วนหนึง่ของ สกายซติ ี้คอม
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 เพลก็ซ์ ซึง่ประกอบไปด้วย คาสิโน ท ีเ่ปิดให้บรกิารตลอด 24 ช ัว่โมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรยีกได้ว่ามี
ครบทุกอย่างไว้คอยให้บรกิาร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  RENDEZVOUS GRAND HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า 
 

วนัสาม   อ็อคแลนด์ –หมู่บ้านของชาวฮอบบิท  - โรโตรวั - ศูนย์วฒันธรรมชาวเมารี - การแสดงของชาวเมารี พร้อม
อาหารค า่ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาตามาตา เย ีย่มชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผสั 

 ประสบการณ์เบื้องหลงัของสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยกัษ์ เรือ่ง ลอร์ด 
ออฟ เดอะ รงิส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้ก ากบั เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ช ืน่ชม
พื้นท ีอ่ันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ท ีม่พีื้นท ีม่ากกว่าพนัเอเคอร์ ประกอบกบัววิ
ทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา น าชมหมู่บ้านฮอบ
บิทในภาพยนตร์ดงัเรือ่ง The Hobbit มจี านวน 44 หลงั แต่ละหลงัถูกออกแบบให้
แตกต่างกนัไป บางหลงักป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลงักป็ลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมอืงท ีเ่ตม็ไปด้วยพลงัความร้อนใต้
พภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมอืงท ีม่คีวามร้อนจากใต้ดนิท ี่
สามารถปรุงอาหารได้โดยการน าเนื้อสัตว์ไปฝังในดนิท ีม่คีวามร้อนสูงจนกว่าจะสุก 
อาหารนี้ชาวเมารเีรยีกว่าฮงัง ิ(HANGI) นอกจากนี้เมอืงโรโตรวัยงัเป็นเมอืงท่องเท ีย่วท ี่
ส าคญัของเกาะเหนอืท ีน่กัท่องเท ีย่วนยิมมามากท ีสุ่ด 
ศูนย์วฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึง่เป็นศูนย์ฝึกหดังานด้านการฝีมอืของชาว
เมาร ีอาท ิการแกะสลกัไม้ และการทอเครือ่งนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ้าพุร้อน บ่อโคลน
เดอืด สิ่งมหศัจรรย์ท ีเ่กดิข ึ้นจากพลงัความร้อนใต้พภิพท ีพ่วยพุ่งจากพื้นดนิโดยผสมแร่
ธาตุต่างๆตามธรรมชาต ิจากนัน้เดนิทางสู่อ็อคแลดน์ 

   น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 
ค า่   รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมืองเมารี  
 

วนัท่ีส่ี     โรโตรวั –เรนโบว์ สปริงส์ - อะโกรโดม ฟาร์ม  -   อ็อคแลนด์  - ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรกัษ์พนัธุ์ปลาเทร้าท์ ท ีม่ปีลา 
เทร้าท์นบัหมืน่ตวัจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาต ิและท่านยงัสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงนิซึง่เป็นสัญลกัษณ์ของ

ประเทศนวิซแีลนด์ น าท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึง่
ของเมอืงโรโตรวั ชมการแสดงของแกะพนัธ์ุต่างๆท ีเ่ดนิเรยีงรายบนเวทใีห้ท่านชมและ
โชว์ความสามารถของสายพนัธ์ุ ให้ท่านสัมผสัถงึความน่ารกัของการป้อนอาหารเจ้าแกะ
ตวัน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตดัขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนขัแสนรู้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภ้ตตาคาร 
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 จากนัน้เดนิทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมอืง เมืองอ็อคแลนด์  
.......  ออกเดนิทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เท ีย่วบินท ี ่ 
......  ถงึสนามบินเมอืงไคร้สท์เชร์ิช  เมอืงใหญ่อันดบัสามของประเทศนวิซแีลนด์ น าท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ท ีไ่ด้รบั

สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจ  าเมือง  ชม
ความงามของ แม่น ้าเอว่อน (AVON) ท ีไ่หลผ่านกลางเมอืงอย่างสงบเยอืกเยน็ เหมอืนในสวนสาธารณะกลางเมอืง
ผู้ดไีม่มผีดิ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  RENDEZVOUS CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า   
  (ห้องพกั 3 ท่านอาจจะไม่พอ หากต้องแยกเป็น 1 TWN และเพิม่ 1 SGL ต้องจ่ายเพิม่ 2,500 บาทต่อคนืต่อห้อง) 
วนัท่ีห้า  ไคร้สท์เชิร์ช  - แอชเบอร์ตัน้ –ดะนีดิน  ชมปราสาทลาร์นัค  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่แอชเบอร์ตัน้แห่งท ีร่าบแคนเทอร์บูรีท่ ีเ่ตม็ไปฟาร์มเลี้ยงแกะและววั ท ีเ่ป็นสินค้าส่งออกส าคญัของ

ประเทศและยงัน ามาเป็นผลติภณัฑ์บ ารุงผวิ แวะพกัพร้อมช้อปป้ิงสินค้ามากมาย 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น าชมตวั เมืองดะนิดิน เมอืงท ีเ่คยเป็นเมอืงใหญ่ท ีสุ่ดในนวิซแีลนด์ในยุคตืน่ทองและ
ได้ช ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งสกอ๊ตแลนด์ ผ่านชมสถานทีส่ าคญัของเมอืง ชมมหาวทิยาลยัโอ
ทาโกซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของนวิซแีลนด์  ชมอาคารของสถานรีถไฟฟ้าท ี่
เก่าแก่ ผ่านชมสวนรุกชาตแิห่งเมอืงดะนดีนิท ีต่กแต่งอย่างสวยงาม น าท่านชม  
ปราสาทลาร์นัค  (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสกอ็ตแลนด์แห่งเดยีวใน
นวิซแีลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตวัของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้เวลาหลายปีในการ
ปรบัปรุงปราสาทให้คงเดมิอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในท ีส่วยงาม 
อาทเิช่น เฟอร์นเิจอร์และเครือ่งใช้ในสมยัก่อน และห้องต่างๆมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารจีน 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั   DUNEDIN SCENIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วนัท่ีหก   ดะนีดิน   – ควีนส์ทาวน์  ชมการกระโดดบนัจี้  - เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร์   - กระเช้า 
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บส์พีค 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู่เมอืงควนีส์ทาวน์ ผ่านเนนิเข้าน้อยใหญ่และฟาร์มเกาะ ฟาร์มววั ฟาร์มกวางระหว่างทางก่อนเดนิ
ทางผ่านเมืองครอมเวลล์  แวะร้านผลไม้ของมสิซสิโจนส์ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนดิของนวิซแีลนด์ มี
หลากหลายชนดิท ัง้ผลไม้สดและแห้ง ผ่านชมการกระโดดบันจี้ ( KAWARAU 
BRIDGE BUNGY )  แห่งแรกท ีเ่ปิดท าการให้นกัทอ่งเท ีย่วท ากจิกรรมอันน่าตืน่เต้นนี้
จนมชี ือ่เสียงไปท ัว่โลก และเป็นกจิกรรมท ีจ่ะพลาดไม่ได้เมือ่ท่านมาเท ีย่ว
นวิซแีลนด์กระโดดจากสะพานคาวารวัด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน ้าอันใสและเช ีย่ว
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 กราดใต้สะพาน จากนัน้ให้ท่านได้อสิระหรอืจะลองสัมผสัความเรว็อันน่าตืน่เต้นของเรอืเรว็เจท็โบ๊ทท ีว่ ิง่ด้วยความเรว็
สูงไปตามแม่น ้าสายเลก็ ๆ และโขดหนิอันสูงชนั (การกระโดดบนัจี้ และการนัง่เรือ
เรว็เจท็โบ๊ท เป็นทวัร์นอกรายการ  ส าหรบัท่านท่ีต้องการจะร่วมสนุกกบั
กิจกรรมต่างๆกรณุาติดต่อหวัหน้าทวัร์ )  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
   น าท่านข ึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร์   TSS Earnslaw 1912 

ปัจจุบันมอีายุมากว่า100 ปี ได้รบัสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวา
คาทปีู ซึง่เป็นเรอืท ีเ่คยขนถ่านหนิในสมยัก่อน ให้ท่านไดช้มความงามของทะเลสาบวาคาทปีูท ีใ่นบรรยากาศแสนโร
แมนตกิ  ท่ามกลางขุนเขาและสายน ้าใสสะอาด พร้อมสัมผสัธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิน าท่านข ึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่
ยอดเขาบอ็บส์พีค เป็นกระเช้าท ีน่ัง่ได้ 4 คนระยะทางข ึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่าน
จะได้สัมผสัความสวยงามของเมอืงควนีส์ทาวน์ท ัง้เมอืงในมุมสูงท ีท่่านจะมองเหน็
อาคารบ้านเรอืนท ีป่ลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปีูท ีส่วยงาม
ด้านล่าง ชมยอดเขาท ีป่กคลุมด้วยหมิะในฤดูหนาว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  RYDGES HOTEL QUEENSTOWN   หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็  ควีนส์ทาวน์   –  โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เดนิทางจากเมอืงควนีส์ทาวน์โดยรถวิง่เลาะแม่น ้าคาวารวั ให้ท่านได้แวะชมเรอืเรว็เจ๊
ทโบ๊ท (JETBOAT) เรอืเรว็นี้ออกแบบมาให้ว ิง่ด้วยความเรว็และหมุนได้ 360 องศา 
พร้อมคนขบัท ีม่คีวามช านาญเป็นพเิศษ ให้ทุกท่านท ีน่ัง่เรอืมคีวามตืน่เต้นและสนุกสุด 
ๆ แบบไม่รู้ลมืและเป็นความประทบัใจในการมาเยอืนประเทศนี้ (การนัง่เรือเรว็ 
เจท็โบ๊ทเป็นทวัร์นอกรายการ กรณุาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหน้าทวัร์ ) 
ก่อนเข้าสู่เขตท ีร่าบสูงแม๊คเคนซีแ่วะเมืองโอมาราม่าเมอืงเลก็ๆท ีส่วยงามบนทีร่าบ
สูงท ีส่วยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บาร์บีคิว ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางผ่านชมทะเลสาบปคูากิ ท ีม่คีวามงดงามดัง่ภาพวาด ให้ท่านแวะจุด
ชมวิวของทะเลสาบทีส่ามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าท์คุ้กท ีถ่่ายรูปได้สวยท ีสุ่ดของ 
อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้ บรเิวณเทอืกเขาเซาท์เทร์ินแอลป์ท ีม่ยีอดเขาเม้าท์คุ้กท ี่
โดดเด่นด้วยความสูงถงึ 3,754 เมตร ยอดเขามหีมิะและธารน ้าแขง็ปกคลุมตลอดปี  

  ท่านสามารถเลอืกซื้อทวัร์หรอืกจิกรรมการนัง่เฮลคิอปเตอร์สู่ธารน ้าแขง็ทสัมานทีท่่านได้สมัผสัความงามของธาร
น ้าแขง็ด้วยตวัท่านเอง ***( การนัง่เฮลคิอปเตอร์สู่ธารน ้าแขง็ทสัมาน เป็นทวัร์นอกรายการ ส าหรบัท่านท ีส่นใจกรุณา
ตดิต่อหวัหน้าทวัร์)  

  จากนัน้เดนิทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ท ีผ่นืน ้ามสีีเขยีวอมฟ้า สีพเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน ้าแขง็ของภูเขา
ท ีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สนัุขต้อนแกะ ท ีช่าวนวิซแีลนด์ท ีท่ าฟาร์มให้ความส าคญั
มากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกนันัน้ท่านจะได้เหน็โบสถข์นาดเลก็ 
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท ีเ่ลก็ท ีสุ่ดในประเทศนวิซแีลนด์ท ีย่งัคงใช้ในการการประกอบพธิทีาง
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 ศาสนาอยู่ หากท่านเข้าไปด้านในสามารถมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัววิของทะเลสาบ
เทคาโปและยอดเขาท ีส่วยงาม  เดนิทางต่อไปยงัเมอืงแอชเบอร์ตัน้ท ีเ่ตม็ไปด้วยฟาร์ม
เลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลติภณัฑ์ท ีผ่ลติจากครมีบ ารุงผวิ ไม่ว่าจะเป็นลาโน
ลนี ครมี หรอืโลช ัน่บ ารุงผวิ จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงไคร้สท์เชร์ิช 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน พร้อมกุ้งมงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต้  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั    RENDEZVOUS CHRISTCHURCH HOTEL  หรือ
เทียบเท่า 
  (ห้องพกั 3 ท่านอาจจะไม่พอ หากต้องแยกเป็น 1 TWN และเพิม่เป้น 1 SGL ต้องจ่ายเพิม่ 2,500 บาทต่อคอืนต่อห้อง) 
 
วนัท่ีแปด  ไคร้สท์เชิร์ช  – ซิดนีย์  -  กรงุเทพฯ  
  น าท่านเดนิทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  อาคารระหว่างประเทศ  
06.10 น.  ออกเดนิทางสู่ ซดินยี์ประเทศออสเตรเลยี (แวะเปลีย่นเท ีย่วบิน) โดยสายการบินแควนตสั เท ีย่วบินท ี ่QF138 
07.40 น.  ถงึสนามบินเมอืงซดินยี์ ประเทศออสเตรเลยี 
09.50 น.  เดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตสั เท่ียวบินท่ี QF023  
16.40 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  FantasticNew Zealand 8 days 
ก าหนดการเดินทาง          4 – 11, 22 -29 ตุลาคม 2559 
     10 – 17, 23 – 30 พฤศจิกายน 2559 
     2 – 9 ธนัวาคม 2559 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
ตลุาคม 2559 

พฤศจิกายน 2559 

ราคารวมตัว๋ 
ธนัวาคม 2559 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ  

(แต่รวมตัว๋ภายในแล้ว) 
 

ผูใ้หญ่ 108,900.- บาท 111,900.- บาท 73,900.- บาท 
เดก็พกักับ 1 ผูใ้หญ่  101,900.- บาท 104,900.- บาท 67,900.- บาท 
เดก็พกักับ 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 96,900.- บาท 99,900.- บาท 61,900.- บาท 
เดก็พกักับ 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 89,900.- บาท 92,900.- บาท 57,900.- บาท 
ห้องพกัเด ีย่วเพิม่ท่านละ   16,900.- บาท  16,900.- บาท  16,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด  1,500.- บาท  1,500.- บาท  1,500.- บาท 
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 ราคาทวัร์รวมค่าวซี่ากรุ๊ป หรือ วซี่าครอบครัวแลว้ หากท่านต้องการยืน่วซี่าเดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรือมเีหตุ
จ าเป็นต้องใชพ้าสปอร์ตต้องยืน่วซี่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่า
ขึ้นอยู่กบัเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบิน  
*** การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
*** ในกรณีที่ออกตัว๋แล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบในเรื่องตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ  ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า หรือจ านวนผู้
เดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นัง่บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 10 วนั เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้  
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ช ัน้เพ่ือความปลอดภยัจากแผ่นดินไหวและ
การเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบหรือ
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

อัตราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบิน  แควนตสั แอร์เวย์  ( QF) ตลอดการเดนิทาง  
 ค่าตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศนวิซแีลนด์ ระหว่างอ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชร์ิช  
 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง)  ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว  ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบัตเิหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท. 
 คา่น ้ ามนัจากสายการบนิ  14 ธันวาคม 2558  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสายการบนิหากมี

การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหลงัจากน้ี 
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 ค่าวซ่ีาประเทศนวิซแีลนด์ วซ่ีากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน(ย ืน่พร้อมกนัท ัง้คณะใช้ระยะเวลาในการย ืน่วซ่ีา 15 วนัท าการ และ

เข้าประเทศนวิซแีลนด์พร้อมกนั หรอืข ึ้นอยู่กบัเอกสาร)วซ่ีาเด ีย่ว 5,200 บาทต่อท่าน (จะย ืน่แบบวซ่ีาเดีย่วหรอืกรุ๊ปข ึ้นอยู่กบั
เอกสารลูกค้าและความพร้อมของแต่ละครอบครวั)  

 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 เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เนต็เนต็คดิเป็นช ัว่โมง 
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เงื่อนไขการจองทวัร์และการช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิัทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าว ีซ่าเข้าประเทศนวิซแีลนด์ ก่อน 21 วัน

ท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศนวิซแีลนด์ล่าช้า ไม่ท ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 
 ส าหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ท ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วนัท  าการ หากไม่ไดร้บัเงินครบท ัง้หมดกอ่น

วนัเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 
เงือ่นไขการยกเลิก   
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าต ัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรยีกเงนิคืนได ้หากผูเ้ดนิทางยกเลกิ

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท หากออกตัว๋แล้วจะไม่คนืเงนิค่าตัว๋  หรอื

กรณที ีถู่กปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ า 20,000 บาทหรอืค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เนือ่งจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท ีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอื
ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้วทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไห้ท่าน
ได้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารไม่ครบหรอืตวั
ผู้โดยสารเองตอบค าถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง 
ให้กบัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศไทยที่
ท่านออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าช้า 
 
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 
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 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย์หรือฝากประจ  า ย้อนหลงั 6 เดอืน หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน  

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

 ต้องมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บิดาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา
 ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงนิของบิดาหรอืมารดา 

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

 ใบเปลีย่นช ือ่ (ถ้ามสี าคญัมาก) 
 กรณถ้ีาเป็นครอบครวัท ีม่สีาม ีภรรยา และมบุีตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางด้วยกนัสามารถย ืน่วซ่ีารวมกนัได้เป็นวซ่ีาครอบครวั 
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัท์ท ีส่ามารถตดิต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรอืส าเนาทะเบียนบ้าน 
 หากท่านต้องการใช้หนงัสือเดนิทางไปประเทศอื่นกอ่นเดนิทางกบัเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท ีเ่พราะหากย ืน่หนงัสือเดนิทางเข้าไป

ในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนงัสือเดนิทางออกมาได้จนกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซ่ีา 
 ระยะเวลาในการย ืน่วซ่ีาประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ ืน่เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึออกมาจาก

สถานทูตได้จนกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนกอ่น จ  าเป็นต้องแจง้ให้เราทราบก่อน
ย่ืนวีซ่าแล้วถา่ยเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททัง้เล่มเพือ่ย่ืนเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลาน าเล่ม
พาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซา่  หากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ  ท ัง้สิ้น 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่
กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบอืนข้อเทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน ข ึ้นอยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวซี่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ

พจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะเดนิทางไปท่องเท ีย่วยงั
ตามเอกสารท ีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก  าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป***  

*** วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านัน้*** 
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 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     (.....) อยูก่นิฉันสามี-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 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
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 11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


