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 NZ.. HIGHLIGHT SOUTH ISLAND  7 DAYS 
 

( เกาะใต้ 7 วัน )  
 

  
 
น ำท่ำนเดินทำงพบกับสุดยอดควำมประทับใจในดินแดนแห่งควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ  นิวซีแลนด์ 
ดินแดนแห่งทิวเมฆสีขำว เต็มไปด้วยหุบเขำ ทุ่งหญ้ำ ทะเลสำบ เกาะใต้(South Island) เรำจะได้พบกับ
แนวเทือกเขำและแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สมบูรณ์และอุทยำนแห่งชำติที่สวยงำมจนอยำกจะลืม
เลือน ควำมอลังกำรของทะเลสาบวาคาทีปู ที่ล้อมรอบเมืองเล็กๆที่สวยงำมชื่อ ควีนส์ทาว์น เอำไว้ 
ล่องเรือกลไฟโบราณ อีกหนึ่งสัณลักษณ์ของเมืองควีนส์ทำวน์ไปชมโชว์ตัดขนแกะที่วอร์เตอร์พีค
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ฟาร์ม ชมทะเลสำบสีน  ำนม ที่มีชื่อว่ำ”ทะเลสาบปูคากิ” และที่สุดแห่งทะเลสำบแสนสวยแห่งเกำะใต้ 
“ทะเลสาบเทคาโป”   พร้อมล่องเรือชมปลำวำฬยักษ์ ณ เมืองไคคูร่ำ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง     9 – 15 เมษายน 2559     
      

เสาร ์9 เมย.59 (1)  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ 
15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์

สายการบินแควนตัส (QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 
18.25 น.  เหิรฟ้ำสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF-024  (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 
 

อาทิตย์ 10 เมย.59 (2)  ซิดนีย์ – ควีนส์ทาว์น – แอร์โร่ทาวน ์
06.45 น. เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบนิ 
09.30 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ นิวซีแลนด์ โดยสำยกำรบินแคนตัส โดยเท่ียวบินที่ QF-121  
14.30 น.  ถึงสนำมบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์   

น ำท่ำนเดินทำงชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนำดเล็กซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติท่ีงดงำมริมทะเลสำบท่ี
มีน  ำใสเปน็สีฟ้ำแสนสวยท่ีนักท่องเท่ียวพลำดไม่ได้เลยท่ีจะต้องมำเยือน เมืองหนึ่งในเมืองเอกของเกำะ
ใต้นิวซีแลนด์ท่ำนจะเหมือนตกอยูใ่นมนต์สะกดเมื่อเดินทำงมำถึงเมืองแห่งนี เมืองเล็กท่ีตั งอยู่ในวงล้อม
ของเทือกเขำขนำดใหญ่และอยู่ริมทะเลสำบวำคำตีปู ( ในภำษำเมำรีหมำยถึง อสุรกำย )  วิวท่ีสุด
ประทับใจอีกอย่ำงหนึ่งของเมืองนี คือ ทะเลสำบสีเทอควอยซ์ ท่ีสะท้อนควำมงำมของท้องฟ้ำสีครำม 
เมืองควีนทำว์นเป็นอีกหนึ่งเมืองท่ีไม่ได้มีแค่บรรยำกำศโรแมนติก แต่ยังมีกิจกรรมอีกมำกมำยไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเดินช๊อปปิ้งในเมืองเนื่องจำกเป็นเมืองเดียวที่ร้ำนค้ำเปิดบริกำรถึง3ทุ่มทุกวัน น ำท่ำนชมเมือง 
Arrowtown เมืองเล็ก ๆ ที่น่ำรักท ำให้หลำยๆ คนตกหลุมรักเพรำะมีสีสันท่ีสดใสมีเสน่ห์และกำรรักษำ
สภำพของร้ำนค้ำต่ำง ๆ รวมทั งบรรยำกำศให้เหมือนยุคขุดทองให้มำกท่ีสุด นักท่องเท่ียวจะได้มำย้อน
ประวัติศำสตร์กับเมืองเล็ก ๆ นี  ที่นี เคยร่ ำรวยมำก่อนเพรำะมีกำรค้นพบสำยแร่ทองค ำที่แม่น  ำ Arrow 
ในปี ค.ศ. 1862 เป็นเหตุให้นักขุดทองทั่วโลก มุ่งหน้ำมำตื่นทองกันท่ีเมืองเล็กๆแห่งนี  จำกนั นเดินทำง
กลับสู่เมืองควีนส์ทำวน ์

 ค  า  รับประทานอาหารค  า  แบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที พักโรงแรม  NOVOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
จันทร์ 11 เมย.59 (3) ล่องเรือกลไฟโบราณ – โชวต์ัดขนแกะวอเตอร์พีคฟาร์ม – กอนโดล่าบ๊อบส์พีค – ลจู 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงขึ นเรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Lady Of The LAKE เป็น
เรือกลไฟโบรำณท่ีถูกสร้ำงขึ นตั งแต่ปี1912 เรือแห่งนี เป็นเรือในดวงใจของชำวเมืองควีนส์ทำวน์และ
ยังคงใช้งำนอยู่จนถึงปีปัจจุบัน สมัยก่อนเรือล ำดังกล่ำวถูกสร้ำงขึ นเพื่อขนส่งถ่ำนหิน แต่มำในสมัย
ปัจจุบันได้ปลดละวำง และ น ำมำใช้เพื่อเป็นเสมือไกด์ผู้ทรงเกียรติพำนักท่องเท่ียวล่องชมธรรมชำติใน
ทะเลสำบวำคำทีปู ตลอดระยะเวลำประมำณ 40 นำทีในกำรล่องเรือท่ำนจะสัมผัสบรรยำยอันสวยงำม
และธรรมชำติท่ีสวยงำมจนแทบหยุดหำยใจ หำกท่ำนอยำกจะหลบเข้ำมำด้ำนในของเรือก็มีมุมให้ท่ำน
นั่งเสียงเปียโนบนเรือท่ีจะมีผู้บรรเลงขับกล่อมตลอดกำรเดินทำง อีกทั งภำยในเรือยังมีมุมนิทรรศกำร 
ขนำดย่อมท่ีบอกเล่ำประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของกำรสร้ำงเรือตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วยน ำ
ท่ำนเดินทำงถึงจุดหมำยส ำคัญของวันนี ฟำร์มท่ีตั งอยู่ริมทะเลสำบวำคำติปู ฟำร์มสวยแห่งนี มีชื่อว่ำ  
“ วอร์เตอร์พีคไฮคันทรีฟาร์ม ” ฟำร์มสุดอลังกำรบนเนินเขำส ำหรับคนท่ีรักธรรมชำติซึ่งเต็มไปด้วย
ทุ่งหญ้ำเย็นตำ ฟำร์มแห่งนี อุดมไปด้วยหมู่มวลแกะมำกมำย ฟำร์มส ำหรับเลี ยงแกะส ำหรับตัดขนแกะ
แบบดั งเดิมขนำดใหญ่ เป็นพื นที่ท่ีอนุรักษ์รูปแบบกำรอยู่อำศัยแบบเก่ำของนิวซีแลนด์ ฟำร์มแห่งนี ถูก
เรียกว่ำเป็น”บ้ำนไร่แห่งควีนทำวน์” ซึ่งเมื่อเดินทำงไปถึงฟำร์มแห่งนี จะเปรียบเสมือนได้หลีกหนีควำม
วุ่นวำยจำกเมืองสู่ชำนเมืองท่ีเงียบสงบ ซึ่งนอกจำกนี นักท่องเท่ียวยังได้ลิ มลองบำบิคิวเลิศรสท่ีต้อนรับ
ในฟำร์มแห่งนี  

เที ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที วอลเตอร์พีคฟาร์ม  
  หลังจำกรับประทำนอำหำรแลว้จะน ำท่ำนไปชมกำรท ำปศุสตัว์และกำรเลี ยงแกะท่ีเป็นสินค้ำส่งออกของ

นิวซีแลนด์ ชมการตัดขนแกะโดยช่ำงท่ีช ำนำญโดยแกะทั งตัวจะถูกกร้อนขนโดยท่ีไม่เจ็บปวดแม้แต่
น้อยภำยในเวลำไม่ถึงห้ำนำที อีกทั งยังชมกำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้สดุน่ำรักท่ีเป็นเสมือนพระเอก
ของฟำร์มแห่งนี  และให้ท่ำนได้อิสระในกำรเดนิชมฟำร์มหรือจะถ่ำยรูปริมทะเลสำบวำคำทีปูที่สวยงำม
ก่อนเดินทำงกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นเลอืกซื อของตำมอัธยำศัย  

  เมื่อมาถึงเมืองควีนส์ทาวน์อย่าลืมท่ีจะแวะชิม  HOT CHOCOLATE จากร้าน PATAGONIA 
CHOCOLATES ร้านเล๊กๆบรรยากาศดีริมท่าเรือของเมืองควีนทาว์ ดูสักแก้ว
เป็นเครื่องดื่มที่เป็น SIGNATURE ด้วยรสชาดของช๊อคโกแลตท่ีเข้มข้นและเข้า
กับบรรยากาศเป็นท่ีสุด            
หรือแนะน าให้ท่านลองชิมFERGBURGERเบอร์เกอร์ยักษ์ชื่อดังของเมือง 
ควีนส์ทาว์นเป็นเหมือนอีกสัณลักษณ์หนึ่งของเมืองร้านหาได้ไม่ยากนักท่านสามารถสังเกตุได้จากแถว
ยาวหน้าร้านเนื่องจากนักท่องเท่ียวต่อคิวเพื่อชิมเบอร์เกอร์ยักษ์แสนอร่อยนี้ 

  ยำมเย็นน ำท่ำนขึ นกระเชำ้ SKYLINE GONDOLA ขึ นสู่ยอดเขำ Bob’s Peak  ระหว่ำงทำงท่ีขึ นสูย่อด
เขำ ยอดเขำดังกล่ำวท่ำนจะได้ชมวิวแบบพำโนรำมำของเมืองควีนส์ทำวน์และทะเลสำบ WAKATIPU 
ในมุมสูง เป็นควำมงำมสดุประทับใจท่ีหำชมได้ยำก ซึ่งด้ำนหลังของทะเลสำบท่ำนจะได้เห็น เดอะรีมำร์
คะเบิล เรียงไล่ระดับกันเปน็ทิวแถว กำรนั่งกระเช้ำกอนโดลำ่สำมำรถนั่งได้ครั งละ 4 คน เป็นกระเช้ำท่ี
มีควำมปลอดภัยสูง ใช้เวลำในกำรเดินทำงถึงยอดเขำประมำน 10 นำที เมื่อท่ำนขึ นไปถึงสุดยอดเขำ 
ท่ำนจะได้พบกับควำมอลังกำรของวิวทิวทัศน์ซึ่งจะเห็นทะเลสำบและภูเขำพร้อมๆกัน หำกวันใดท่ีน  ำ
ในทะเลสำบนิ่ง ท่ำนจะได้เห็นควำมมหัศจรรย์ของวิวภูเขำซึง่สะท้อนอยู่ในทะเลสำบ จดุนี จึงเป็นหนึ่งใน 
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MUST HAVE เมื่อท่ำนเดินทำงมำถึงยังเมืองควีนทำว์น จำกนั นน ำท่ำนเล่นลูจ (ทา่นละ 1 รอบ) ของ
เล่นยอดฮิตท่ีนักท่องเท่ียวโดยเฉพำะหนุ่ม ๆ เด็ก ๆ ชอบกันมำกกับกำรบังคับเจ้ำพำหนะคล้ำยเลื่อน
คันเล็กๆ ท่ีมีล้อและคันบังคับ น ำพำให้เรำลื่นไหลลงมำเรื่อย ๆ ตำมแนวลำดโค้งของไหล่เขำ ได้
อำรมณ์ต่ำงจำกนั่งกระเช้ำแต่ก็กินบรรยำกำศควำมสวยงำมของธรรมชำติได้พอ ๆ กัน  

 ค  า  ตอนรับท่านด้วยม้ือค  าสุดอลังการแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีค 
  น าท่านเข้าสู่ที พักโรงแรม  NOVOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 
อังคาร 12 เมย.59 (4)  ควีนส์ทาว์น – ครอมเวล – โอมาราม่า – ปูคากิ – ฟาร์มแซลมอน – ทไวเซิ ล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ผ่ำนชมการกระโดดบันจี้ที สะพานคาวารัวเป็นกำรกระโดดบันจี แห่งแรกของโลกท่ีเปิดท ำกำรให้
นักท่องเท่ียวท ำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นนี จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเปน็กิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้เมื่อ
ท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พื นน  ำอันใสและเชี่ยวกรำดใต้
สะพำน ( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์
เพื่อเช็คราคาและจองล่วงหน้า ) หรือหำกท่ำนท่ีชื่นชอบควำมเร็ว แนะน ำให้เลือกเล่นเรอืเร็วเจ๊ทโบ๊ท 
(JETBOAT) เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์เรือเร็วนี ออกแบบมำใหว้ิ่งดว้ยควำมเร็ว
และหมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับท่ีมีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่ำนท่ีนั่งเรือมีควำมตื่นเต้นและ
สนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเปน็ควำมประทับใจในกำรมำเยอืนประเทศนี  (การน่ังเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็น
ทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ ) เดินทำงสู่เมืองครอมเวลล์ เมือง
เล็กๆอีกแห่งหนึ่งท่ีมีเสน่ห์แบบล้นหลำมกับกำรเป็นดนิแดนแห่งผลไม้อร่อย  และเป็นแหลง่ท่ีเพำะปลูก
ผลไม้ท่ีส ำคัญของนิวซีแลนดม์ำช้ำนำน ท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับกำรเลือกซื อผลไม้นำนำชนิดไม่ว่ำจะ
เป็นผลไม้สด หรือ แห้ง เช่น ลูกพีช กีวี เชอร์รี่ เป็นต้น สวนผลไม้นี เป็นของป้ำโจนส์ที่เนรมิตสวน
สวรรค์ของผลไม้นำนำชนิดไวบ้นเนื อท่ีกว่ำ 600 ไร่ให้ท่ำนได้เลือกชิมและซื อกลับบ้ำนอยำ่งอร่อยอีก
ด้วย จำกนั นน ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมืองโอมาราม่า ซึ่งเป็นเมอืงแห่งท่ีรำบสูงแม็คเคนซี่เป็นอีกเมืองท่ีมี
ควำมสวยงำมของธรรมชำติท่ีล้อมรอบด้วยหุบเขำและเต็มไปด้วยทุ่งหญ้ำ ฝูงแกะและวิถชีีวิตของคน
ท้องถิ่น เพียงแค่ท่ำนนั่งรถผ่ำนก็จะรับรู้ได้ถึงควำมสวยงำมน่ำชมตลอดสองข้ำงทำง 

เที ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร 
 จำกนั นเดินทำงชมทะเลสาบปูคากิท่ีมีควำมงดงำมดั่งภำพวำดชำวนิวซีแลนด์ให้ชื่อทะเลสำบแห่งนี ว่ำ 
Million Dollar View จำกควำมสวยงำมรำวกับภำพวำดมูลค่ำสูง เพรำะน  ำในทะเลสำบแห่งนี เป็นน  ำท่ี
ละลำยมำจำกน  ำแข็งบนภูเขำกลำยเป็นน  ำท่ีสะท้อนกับแสงแดดจนเป็นสีเทอร์ควอยซ์ผ่ำนจุดชมวิว
อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki National Park )  และ
เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขำเม้ำท์คุ้กท่ีมีควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำท่ีมี
หิมะและธำรน  ำแข็งปกคลุมตลอดปี ท่ำนสำมำรถเลือกซื อทัวร์หรือกิจกรรมกำรนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธำร
น  ำแข็งทัสมำนท่ีท่ำนได้สัมผัสควำมงำมของธำรน  ำแข็งด้วยตัวท่ำนเอง ( การน่ังเฮลิคอปเตอร์สู่ธาร
น้้าแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการ ส้าหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  
***แวะฟำร์มปลำแซลมอน***  



 
 
 
 
 

     5 

  

รหสัโปรแกรมทวัร ์ NZ_SOUTH_ISLAND-QF-W14 

 
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพักท่ีเมืองเล็กๆ  อีกเมืองหนึ่งของนิวซีแลนด์ที่เมืองทไวเซิล  
ค  า  รับประทานอาหารค  า แบบบุฟเฟ่ต์ตะวันตก ณ ภัตตาคารในโรงแรม  
  น าท่านเข้าสู่ที พักโรงแรม   MACKENZIE COUNTRY INN TWIZEL หรือเทียบเท่า 
 
พุธ 13 เมย.59 (5)  ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไครสต์เชิร์ช ทัวชมเมือง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  จำกนั นเดินทำงสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสำบท่ีได้ชื่อว่ำสวยงำมท่ีสุดของเกำะใต้ท่ำนจะปรำกฎให้

ท่ำนวิวทะเลสำบสฟี้ำจดัสวยงำมโดยมีเงำสะท้อนของภูเขำลงบนผืนน  ำวิวท่ีสวยงำมจนเกือบลืมหำยใจ
นี จะเปน็วิวอื่นไปอีกไม่ได้นอกจำกอีกหนึ่งไฮไลด์ที่ส ำควัญของนิวซีแลนด์หำกไม่ได้เห็นวิวทะเลสำบนี 
เปรียบเสมือนว่ำท่ำนยังเดินทำงไม่ถึงนิวซีแลนด์ ผืนน  ำมสีีเขียวอมฟ้ำสีพิเศษนี เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับ
ธำรน  ำแข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ พื นที่ของทะเลสำบกว้ำงใหญ่83
ตำรำงกิโลเมตร ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะเป็นกำรสร้ำงร่วมกันของกลุ่มคนโดยรูปหลอ่ทองเหลือนี 
สร้ำงท่ีอังกฤษ ก่อนท่ีจะมีพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรในวันท่ี 7 มีนำคม 1968 ท่ีชำวนิวซีแลนด์ท่ีท ำฟำร์ม
ให้ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำรม์อันกว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันนั นท่ำนจะได้
เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ท่ียังคง
ใช้ในกำรกำรประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่หรือคู่รักไหนท่ีชอบควำมโรแมนติกก็จะมำท ำพิธสีำบำนรักกันที่
โบสถ์ริมทะเลสำบแห่งนี  โบสถ์ดังกล่ำวอยู่ไม่ไกลจำกอนุสำวรีย์สุนัขต้อนแกะ หำกท่ำนเขำ้ไปด้ำนใน
สำมำรถมองลอดหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโป  
เดินทำงต่อไปยงัเมืองแอชเบอร์ต้ันที่เต็มไปด้วยฟำร์มเลี ยงแกะเป็นเมืองทีม่ีกำรท ำกำรเกษตรขนำดใหญ่ของ
นิวซีแลนด์ อีกทั งยังเป็นศูนยก์ลำงผลิตภัณฑ์ของนิวซีแลนด์อกีด้วย นอกจำกนั นยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
สุขภำพที่คนไทยชื่นชอบ กำรดูแลผิวหน้ำทั งแต่ศรีษะจรดปลำยเท้ำให้สำวๆได้เลือกช๊อปปิ้งอย่ำงจใุจที่ร้ำน 
ฟำร์มเมอร์ คอนเนอร์ สินค้ำที่เป็นที่แนะน ำขึ นชื่อของที่นี่ได้แก ่ เซรั่มรกแกะ ครมีโบทอก น  ำมันปลำโอเมกำ้ 
ครีมพิษผึ ง เป็นต้น หรือจะเป็นของฝำกประเภทอื่นเสื อผ้ำ พรม เสื อหนำว ให้ท่ำนได้เลือกซื อกันอย่ำงจใุจอกี
ด้วย จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงถึงเมืองไครสต์เชิร์ช 

เที ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ ภัตตาคาร 
เมืองไครสต์เชิร์ช ท่ีได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เมืองนี เป็นเสมือนเมือง
หลวงแห่งเกำะใต้ของนิวซีแลนด์เป็นเมืองท่ีมีกำรพัฒนำควำมทันสมัยหำกแต่ยังคงควำมงำมของ
ธรรมชำติไว้ได้อย่ำงกลมกลืน จึงท ำให้เรำสำมำรถเห็นเมอืงท่ีสวยงำมและเต็มไปด้วยดอกไม้ท่ัวเมือง 
เป็นเมืองท่ีได้รับอิทธิพลจำกอังกฤษโดยตรง และยังได้รรับกำรคัดเลือกจำกLonely Planet ให้เป็น 1 
ใน 10 เมืองท่ีน่ำอยู่ประจ ำป ี 2013อีกด้วย ท่ำนจะได้ชมสวนสำธำรณะแฮกลีย์ สวนสำธำรณะขนำด
ใหญ่ท่ีร่มรื่นเขียวขจีซึ่งใกล้ๆกันนั นจะมพีิพิธภัณฑแ์คนเทอเบอรี่ ท่ีบอกเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำของ
ชำวนิวซแีลนด์ให้ท่ำนได้เรียนรู้ ในเมืองยังมีแม่น  ำเอว่อน (AVON) สำยยำวท่ีไหลผ่ำนสวนสำธำรณะ
และกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็นจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตำมสำยน  ำท่ีไหลเอื่อย มีก่ิงหลิวระย้ำอยู่เหนือ
น  ำ เหมือนในสวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่มีผิด จำกนั นน ำท่ำนขึ นสู่ยอดเขาแคชเมียร์ซึ่งเป็นจุดชม
วิวเมืองไครสต์เชิร์ตแบบ360องศำเมื่อท่ำนขึ นไปอยู่บนยอดเขำแห่งนี ท่ำนจะได้เห็นภำพเมืองและทุ่ง
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หญ้ำสีเขียวเบื องหน้ำแบบพำโนรำม่ำววิ หรือจะเลือกเดินช๊อปปิ้งย่ำนร้ำนค้ำในเมืองท่ีเรียกว่ำ RE-
START ได้อีกด้วย 

ค  า  รับประทานอาหารค  า แบบไทย ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที พัก    ELMS HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

พฤหัสบดี 14 เมย.59 (6)  ไครสต์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไครสต์เชิร์ช 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงขึ นทำงตอนเหนือของเกำะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ำรักริมฝั่งทะเลทำง
ตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี เป็นศูนย์กลำงของเมืองท่ำเรือล่ำปลำวำฬ ตั งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และ
ยังเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ เหมำะส ำหรับกำรเพำะปลูกและเลี ยงแกะ เมืองไคคูร่ำมีชื่อเสียงด้ำนกำรจดั
ทัวร์ชมปลำวำฬเป็นอย่ำงมำก และยังเป็นเจ้ำแรกในนิวซแีลนด์ท่ีจัดให้มีทัวร์ชมปลำวำฬ  
(กำรออกเรือชมปลำวำฬขึ นอยู่กับสภำพอำกำศ ในกรณีท่ีมีพำยุหรือลมแรง ไม่สำมำรถออกเรือได ้
บริษัทฯจะคืนค่ำล่องเรือให้ในรำคำกรุ๊ปทัวร์ท่ีจองเอำไว้ และส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ขวบไม่อนุญำต
ให้ขึ นเรือเพื่อควำมปลอดภัย) 

เที ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก   
บ่าย น ำท่ำนลงเรือยอร์ชล ำใหญ่ท่ีมีควำมจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลำงทะเลเพื่อเก็บเก่ียวประสบกำรณ์กำรผจญ

ภัย ชมปลำวำฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม  ซึ่งเป็นสัตว์ท่ีสง่ำงำมท่ีสุดของโลก ในธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด ท่ำน
อำจจะพบกับปลำโลมำสีเทำ นกทะเลหลำกชนิด แมวน  ำ และอำจจะยังได้ชมปลำวำฬอกีหลำกหลำย
พันธุ์ที่แวะเวียนเข้ำมำเยือนชำยฝั่ง ในบำงฤดูกำลอีกด้วย (ใช้เวลำในกำรล่องเรือประมำณ 2 ชั่วโมง) 
จำกนั นเดินทำงกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช  

ค  า  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้ 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที พัก    ELMS HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
ศุกร ์15 เมย.59 (7) ไครสต์เชิร์ช  – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (แบบกล่อง) 
  น ำท่ำนเดินทำงสูส่นามบินเมอืงไครสต์เชิร์ช  อำคำรระหว่ำงประเทศ  
06.10 น.  ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) โดยสำยกำรบินแควนตัส เทีย่วบินที่ QF-138 
07.40 น.  ถึงสนำมบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
09.50 น.  เดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เที ยวบินที  QF-023  
16.40 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภำพ… 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
 ก าหนดการเดินทาง     9 – 15 เมษายน 2559    



 
 
 
 
 

     7 

  

รหสัโปรแกรมทวัร ์ NZ_SOUTH_ISLAND-QF-W14 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม  วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท และวี่ซ่าเดี่ยว  5,200 บาท หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นอยู่
สถานทูตก าหนด ( ขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าและความพร้อมว่าควรจะยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าเดี่ยว)   
 
*** รำคำนี บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน  ำมันของสำยกำรบิน 
*** กำรเดินทำงในแต่ละครั งจะตอ้งมีผู้โดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนขึ นไป หำกผูโ้ดยสำรที่เป็นผู้ใหญต่่ ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือ เปล่ียนแปลงรำคำ 
*** ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินคำ่ตั๋วให้ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขของตั๋วแบบหมู่คณะ 
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรือ่งตั๋วที่ลูกค้ำซื อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำช้ำ 
หรือจ ำนวนผู้เดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 
*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็นแบบรสีอร์ทที่มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4 ชั นเพื่อควำมปลอดภัย
จำกแผ่นดินไหวและกำรเที่ยวประเทศของนิวซแีลนด์เป็นกำรชมธรรมชำติที่นั่งรถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยูแ่ล้ว หรอื มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั งสิ น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   
 
อัตราน้ีรวม 

 ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั นประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสำยกำรบิน  Qantas 
 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึง่ห้อง)  ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเทีย่ว  ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบ ุ
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร  ค่ำภำษสีนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศกข์องบรษิัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท.( รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 
 ค่าน ้ามันจากสายการบิน  ณ วันท ี 20 ธันวาคม 2558 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน ้ามันของสาย

การบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ นหลงัจากนี  
 
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 

 

ผู้ใหญ่ 82,900.- บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  74,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 70,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 66,900.- บาท 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ  10,900.- บาท 

ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้องท่ำนที่ 3 ลด  1,000.- บาท 
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 ค่ำวีซ่ำประเทศนิวซแีลนด์ วีซ่ำกรุ๊ป 3,000 บำท ต่อท่ำน(ยื่นพรอ้มกันทั งคณะใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 15 วันท ำกำร 

และเข้ำประเทศนิวซแีลนด์พร้อมกัน หรือขึ นอยู่กับเอกสำร )วีซ่ำเด่ียว 5,200 บาทต่อท่ำน (จะยืน่แบบวีซ่ำเด่ียวหรือ
กรุ๊ปขึ นอยู่กับเอกสำรลูกค้ำและควำมพร้อมของแต่ละครอบครวั)  

 กรณีที่ต้องมแีปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษเพิม่เตมิ ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ 
 ค่ำน  ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่ส่ังเพิม่เอง  
 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  ค่ำโทรศพัท์  ค่ำซักรีด ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษหีัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำทิปคนขับรถของนวิซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวันต่อคน  ค่ำทิปมัคคุเทศก์ 3 เหรียญต่อวันต่อคน

รวม 5 เหรียญต่อวันต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไมม่ีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็ว
และสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่ีพนักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ 

 ไม่มีแจกน้ าดื มบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจำก โดยส่วนใหญโ่รงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

 
เงื อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 ทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บาท ตอ่กำรจองทัวรห์นึ่งท่ำน  
 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน  

30 วันท ำงำน หรือก่อน 4 สัปดำห์  
 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซี่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบิน และ

ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั งหมด 
 ส ำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 20 วันท ำกำร หำกไม่ได้รับเงินครบ

ทั งหมดก่อนวันเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 
 
เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  
 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  
 แจ้งล่วงหน้ำ 31 – 50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดท่ำนละ 20,000 บำท  
 แจ้งล่วงหน้ำ 21 – 30 วัน ก่อนเดินทำง  หักค่ำใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทัวร์  
 แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไมม่ีกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ั งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏเิสธกำรเข้ำเมือง จะไมม่ีกำรคืนเงินทั งหมด  
  

หมายเหตุ  
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลง ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำก ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรม ที่พัก ใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำตฯิลฯ บริษทัฯ จะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ บรษิัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือส่ิงของห้ำมน ำเข้ำประเทศเอกสำร
เดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพจิำรณำแล้วทำง
บริษัทฯไม่อำจคืนเงินไหท้่ำนไดไ้ม่ว่ำจ ำนวนทั งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบ
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เน่ืองมำจำกเอกสำรไมค่รบหรือตัวผู้โดยสำรเองตอบค ำถำมไม่ชดัเจน รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของ
ประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมือง ให้กบัชำวต่ำงชำต ิ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยูใ่นประเทศไทย นอกจำกนี บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่ำตัว๋เครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สำยกำรบนิระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ 
 
เอกสารในการขอวซี่า 

 หนังสือเดินทำงมีอำยุไมต่่ ำกว่ำ 6 เดือน 
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ วครึ่งหรือ 2 นิ ว 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถ้ำมี) 
 ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท ำงำนอยู่ (ใช้ภำษำอังกฤษเทำ่นั น) ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร 

- ประวัติการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
  ข้ำรำชกำรจะต้องมจีดหมำยรับรองจำกต้นสังกัด และส ำเนำบัตรประจ ำตัวรำชกำร 1 ชุด 
 หลักฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมดุบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 

เดือน  (การยื นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท าการขึ้นอยู่กับสถานฑูต)  
 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมหีนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ 

 ต้องมหีนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมหีนังสืออนุญำตทั งบิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำร
ส ำเนำ ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ 

 หลักฐานประวัติการศึกษา (ส าหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้
ส าเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนชื่อ (ถ้ำมีส ำคัญมำก) 
 กรณีถ้ำเป็นครอบครัวทีม่ีสำมี ภรรยำ และมีบตุรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงด้วยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำรวมกันได้เป็นวีซ่ำ

ครอบครัว 
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หำกท่ำนต้องกำรใช้หนังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพรำะหำกยื่นหนังสือเดิน

ทำงเข้ำไปในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้จนกว่ำจะถึงก ำหนดวันออกวซี่ำ 
 ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10 -15 วัน หนงัสือเดินทำง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำ

จำกสถำนทูตไดจ้นกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เลม่เดินทางไปประเทศอื นก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื นวีซา่แลว้ถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททั้งเล่มเพื อยื นเป็นวซี่าเดี ยวเท่าน้ันแล้วต้องมี
เวลาน าเลม่พาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันท าการในการมาแปะผลวีซา่  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ 
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น 

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวซี่ำ ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด หรือ หากต้องการยื นค าร้องขอวี

ซ่าใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
2. หำกทำงสถำนทตูพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทตูไมค่ืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด  
3. หำกทำงสถำนทูตแจง้ว่ำเหตผุลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ หรือ

ผิดวัตถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซำ่ท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั งหมด 
4. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 

ขึ นอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด 
เงื อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซา่ 
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กำรพิจำรณำอนุมัตวิีซ่ำนั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไป
ท่องเที่ยวยังตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั น 
  กรุณาเตรียมเอกสารที ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที ก าหนดเพื อความสะดวกของท่านเองในการยื นขอวซี่า 

 
**** ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยืน่วีซ่า หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไมต่รงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป*** 

              *** วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น*** 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ข้อมลูตรงนี้ทางบรษิัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส าคญัมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าท่ี) 
 

 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...............................................................................รหัสไปรษณีย์  ................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต้าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท้างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท้างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
 
 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ  
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ 
...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 



 
 
 
 
 

     11 

  

รหสัโปรแกรมทวัร ์ NZ_SOUTH_ISLAND-QF-W14 

 

(ข้อนี ส้าคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท้าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง) 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
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) .................................................. 
 


