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Holiday New Zealand 7 Days 5 Nights 
ควีนส์ทาวน์–นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค - ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – 

วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ทะเลสาบเทคาโป- ไครสเชิร์ช 
โบทานิกการ์เด้น  –  อะคารัว – ล่องเรือชมโลมา  

 พิเศษ.. รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค  

 เมนูกุ้งมังกร และ เป๋าฮ้ีอทะเลใต้พร้อมไวน์รสเลิศของนิวซีแลนด ์

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     11-17    ตุลำคม 2560  

    18-24   ตุลำคม 2560 (วันปิยะ)  

    15-21  พฤศจิกำยน 2560 

    06-12 ธันวำคม 2560 (วันพ่อ) 
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วันแรก   กรุงเทพฯ – ควีนส์ทำวน์ 

 

วันที่สอง ซิดนีย์ – ควีนส์ทำวน์ – น่ังกระเช้ำกอนโดล่ำขึ้นยอดเขำบ๊อบพีค + LUGE 

 

วันที่สำม  ควีนส์ทำวน์ – ชมกำรกระโดดบันจี้ – แอโร่ทำวน์ - เรือกลไฟโบรำณ - วอลเตอร์พีคฟำร์ม – ช็อปป้ิง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

15.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 6  แถว N 

เคำน์เตอร์สำยกำรบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 

07.30 น. เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปล่ียนเที่ยวบิน 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทำวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121  

14.30 น.  ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทำวน์ เกำะใต้ประเทศนิวซีแลนด์  น าท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมือง 

   ขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน  าใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่ 

   นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน น าท่านขึ นกระเช้ำกอนโดล่ำสู่ยอดเขำ 

     บ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะได้ 

   สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคาร 

   บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชม 

   ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว ให้ท่านตื่นเต้นกับการนั่ง LUGE ลงไหล่เขา 

     พร้อมชมวิวอันงดงามของยอดเขาและเมืองควีนส์ทาวน์ 

ค่ ำ     รับประทำนอำหำรค่ ำ แบบบุฟเฟ่ท์นำนำชำติบนยอดเขำบ๊อบพีค 

     น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
ซดินีย์ – ควีนส์ทำวน์ – นั่งกระเช้ำกอนโดล่ำขึ้นยอดเขำ

บ๊อบพคี  

3 
ควีนส์ทำวน ์– ชมกำรกระโดดบันจ้ี – เรือกลไฟโบรำณ  

วอลเตอร์พีคฟำร์ม – ช็อปปิ้ง 

4 
ควนีส์ทำวน์ – ครอมเวล –โอมำรำมำ่ -ทะเลสำบปูคำก+ิ

แซลมอน - เทคำโป 

5 
เทคำโป – แอชเบอตัน – ไครสเชิร์ช+ชมเมืองไครสเชิร์ช+ 

โบทำนิกกำร์เด้น+พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี ่

6 ไคร้สท์เชิร์ช –  อะคำรัว -ล่องเรือชมโลมำ – ไคร้สท์เชิร์ช  

7 ไคร้สท์เชิร์ช  – ซิดนีย์  -  กรุงเทพฯ 



  
 

     3 

  

วันที่สี่   ควีนส์ทำวน์ – ครอมเวล –โอมำรำม่ำ - ทะเลสำบปูคำกิ+แซลมอน - เทคำโป 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 

  เดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิ่งเลาะแม่น  าคาวารัว ให้ท่านได้แวะชมเรือเร็วเจ็ท

  โบ๊ท (JETBOAT) เรือเร็วนี ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและหมุนได้ 360 องศา  

  พร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความต่ืนเต้นและสนุก 

  สุดๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี   

  (การน่ังเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้า

  ทัวร์ )  ผ่านชมกำรกระโดดบันจี้ที่สะพำนคำวำรัวเป็นการ กระโดดบันจี แห่งแรกของ

  โลกที่เปิดท าการให้นักท่องเที่ยวท ากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและ

  เป็นกิจกรรมท่ีจะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์  กระโดดจากสะพานด้วย 

  ความสูง 43 เมตร สู่พื นน  าอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน  

  ( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์

  เพื่อเช็คราคาและจองล่วงหน้า ) 

     น าท่านขึ นเรือกลไฟโบรำณ เรือจักรไอน้ ำประวัติศำสตร์   TSS Earnslaw 1912  

   ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ 

     วาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบ

   วาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติก  ท่ามกลางขุนเขาและสายน  าใสสะอาด พร้อม

   สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟำร์ม  

เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบ บำร์บีคิว ที่วอลเตอรพ์ีคฟำร์ม  

 
      จากนั นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี ยงแกะ     

       ของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการ  

       สาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเล 

       สาบวาคาทีปูท่ีสวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง 

       อยางจุใจในย่านควีนส์สตรีท มอลล์ มีทั งร้านขายของท่ีระลึก เสื อผ้า ร้านอาหารและ 

       ร้านกาแฟ ผับ บาร์ คาสิโน และยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ท่ีเปิดถึง 4 ทุ่ม 

ค่ ำ    รับประทำนอำหำรค่ ำ อำหำรจีน ณ ภัตตำคำร  พิเศษ เมนูกุ้งมังกร 

               น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

 

 
 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 

   น าท่านเดินทางผ่าน เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื อผลไม้สด 

   แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทางต่อสู่ เมืองโอมำรำม่ำ เมืองขนาด 

   เล็กบนที่ราบสูง เป็นอีกเมืองที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและ

   เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า และฝูงแกะ  

เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบำร์บีคิว 
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วันที่ห้ำ  เทคำโป – แอชเบอตัน – ชมเมืองไครสเชิร์ช - โบทำนิกกำร์เด้น และพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่                                     

 จากนั นน าท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสำบปูคำกิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชม

วิวของ อุทยำนแห่งชำติเม้ำท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มี

ความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน  าแข็งปกคลุมตลอดปี  น าท่านสู่ฟำร์ม

เลี้ยงปลำแซลมอลที่คุณภาพดีและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศนิวซีแลนด์ ให้ท่าน

ชิมและเลือกซื อแซลมอลคุณภาพดีเพื่อเป็นของฝาก เดินทางต่อสู่  ทะเลสำบเทคำโป ที่

สวยงามและเงียบสงบน  าในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน  านม 

สีพิเศษนี เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน  าแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่

ทะเลสาบ ชมอนุสำวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความส าคัญมากเพราะช่วย

เจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั นท่านจะได้เห็นโบสถ์

ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์

ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไป

ด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคา

โปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด  

ค่ ำ     รับประทำนอำหำรค่ ำ แบบตะวันตก ในโรงแรม 

     น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม  PEPPERBLUE WATER หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 

                      เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพ

   ท าฟาร์มเลี ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื นเมืองไม่ว่าจะเป็น 

   ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ เดินทาง  

           สู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรแบบจีน 

น าท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ”

ผ่านชมสวนสำธำรณะแฮกลีย์ ที่ร่งรื่นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่   ชมความงามของ 

แม่น้ ำเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นก่อน ตามสายน  าที่

ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน  า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมือผู้ดีไม่มีผิด  

ผ่านชมการอาหารบ้านเรือนที่ก าลังซ่อมแซมให้เหมือนเดิมมากที่สุดหลังแผ่นดินไหว

ครั งใหญ่เมือหลายปี เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และดอกไม้

เมืองหนาว น ำท่ำนชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ ที่รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของ

ประเทศนิวซีแลนด์และทุ่งราบแคนเทอร์เบอรี่ ให้ท่านได้ชมโครงกระดูกนกมัวที่ขุดพบ

และเคยเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในอดีต และกระดูกสัตว์ต่างๆและหินสีเขียว รวมถึงความ

เป็นมาของชาวเมารีที่เข้ามาตั งถิ่นถานในประเทศนี  

ค่ ำ     รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ร้ำนอำหำรไทย   เมนูพิเศษ เป๋ำฮื้อพร้อมไวน์ 

     น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม   RENDEZVOUSE CHRISTCHURCH 

     หรือเทียบเท่า 
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วันที่หก  ไคร้สท์เชิร์ช – อะคำรัว ล่องเรือชมโลมำ – ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง 

วันที่เจ็ด  ไคร้สท์เชิร์ช  – ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ 

 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม 

   น าท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมือง 

  เดียวใน นิวซีแลนด์ ชาวฝรั่งเศสตั งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวที่ยัง

  มีร้านอาหารและถนนต่างๆที่มีขื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั นน า 

  ท่านล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ตัวเล็กแสนน่ารัก ส าหรับตัวผู้ตัวมีความยาว 1.2 ถึง 1.4 

  เมตร และน  าหนักอยู่ที่ 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ในอ่าวแห่งนี และ 

  บริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็นมิตรกับคนและชอบว่ายเล่นใกล้ ๆ เรือท าให้เรา 

  สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลากระโดดหรือว่ายตามผิวน  าและอาหารในอ่าวแห่ง

  นี ที่มีปลาชุกชุม 

 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบตะวันตก 

เดินทางกลับสู่เมืองไครสเชิร์ช จากนั นน าท่านขึ นสู่ ยอดเขำแคชเมียร์ บนที่ราบสูงที่

ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ชและบริเวณยอดเขา

ที่สวยงามต่างๆ โดยรอบของเมืองไคร้สท์เชิร์ช จากนั นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง 

ค่ ำ                     รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภัตตำคำรแบบอำหำรจีน 

            น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RENDEZVOUSE CHRISTCHURSH หรือเทียบเท่า 

 
    

 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนำมบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  อาคารระหว่างประเทศ  

06.05 น.  ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ 

QF138 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมต๋ัว 
11-17 ตุลำคม 

 

ราคารวมต๋ัว 
18-24 ต.ค.60 

(วันปิยะ)/ 

15-21 พ.ย.60/ 

06-12 ธ.ค.60/ 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 85,900.- บาท 89,900.- บาท 59,900.- บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  80,900.- บาท 84,900.- บาท 56,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 73,900.- บาท 77,900.- บาท 51,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 66,900.- บาท 70,900.- บาท 48,900.- บาท 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  14,900.- บาท  14,900.- บาท  14,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด  2,000.- บาท 
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07.48 น.  ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

10.50 น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินแคนตัส เที่ยวบินที่ QF023  

16.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ… 

 

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

อัตราค่าบริการ 
ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่กรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม  2,500 บาท หรือมีเหตุ
จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น (เง่ือนไขการยื่นวีซ่า
ขึ้นอยู่กับเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)   
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสาร จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่ต่ ากว่า 15 ท่าน บรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรอื เปล่ียนแปลงราคา 
*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบิน 
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากจ านวนผู้โดยสารต่ ากวา่ 15 ผู้ใหญ่ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา  
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหากสายการบินเปล่ียนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว 
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรือ่งตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่วบนิ
ล่าช้า หรือจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง 
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแตจ่ะได้ตามทีข่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพจิารณาให้ 
***  กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยูแ่ล้ว หรอื มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
*** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตัว๋ ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทางบริษทัฯ จะไมท่ าประกันการเดินทางให ้เน่ืองจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม ์

อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน  แควนตัส แอร์เวย์  ( QF) ตลอดการเดินทาง  
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศนวิซีแลนด์ ระหว่างอ็อคแลนด-์ไคร้สท์เชิร์ช  
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึง่ห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างน าเทีย่ว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษิัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันการเดินทางรวมอบุัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับผู้

เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัร์เท่าน้ัน  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกันไม่คุม้ครอง ต้องท าประกัน(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถจัดท าเองได้ หรือ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบรษิัทฯ    
 ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ า กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป   
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์   
 ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท 

 ค่าน ้ามันจากสายการบิน  17 พฤศจิกายน 2559  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน ้ามันของสายการบินหาก
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นหลังจากนี  

 ราคารวมวีซา่แลว้ กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แลว้ คืนให้ท่านละ 3,000 บาท 
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 ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการย่ืนวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ 
จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวซี่าเพิ่ม 

 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 กรณีที่ต้องมแีปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เอง  
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนวิซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนคา่ทิปคนยกประเป๋าทีโ่รงแรม

ไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่ีพนักงานยก
กระเป๋าเพียงพอ 

 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญโ่รงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

 
 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน  21 วัน

ท างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันท าการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมด

ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก  (สงกรานต์) 
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไมส่ามารถ

เดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  
 แจ้งล่วงหน้า 41 – 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท หากออกตั๋วแล้วจะไม่คืนเงินค่าตัว๋ หรือ
กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ า 20,000 บาทหรือค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไมม่ีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง จะไมม่ีการคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก ในตา่งประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ บริษทัฯ จะค านงึถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถกูต้องหรือ
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงนิไห้ท่าน
ได้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัว
ผู้โดยสารเองตอบค าถามไมช่ัดเจน รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง 
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ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยูใ่นประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เครื่องบินภายในประเทศไทยที่
ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 
เอกสารในการขอวซี่า 

 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่่ ากว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้ามี) 
 ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเทา่นั้น) ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

- ประวัติการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
  ข้าราชการจะต้องมจีดหมายรับรองจากต้นสังกัด และส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด 
 หลักฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมดุบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน  

(การยื่นวีซา่ใช้เวลาประมาณ 12 -15 วัน ท าการขึ้นอยู่กับสถานฑูต)  
 เด็กอายุต่ ากว่า 16 ปี จะต้องมหีนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บดิาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ 

 ต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมหีนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา
 ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา 

 หลักฐานประวัติการศึกษา (ส าหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้ส าเนา
บัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนชื่อ (ถ้ามีส าคัญมาก) 
 กรณีถ้าเป็นครอบครัวทีม่ีสามี ภรรยา และมีบตุรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวซี่ารวมกันได้เป็นวีซ่าครอบครวั 
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไป

ในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงก าหนดวันออกวีซ่า 
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้าสถานทตูแล้วไม่สามารถดึงออกมาจาก

สถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เลม่เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบกอ่น
ยื่นวีซา่แล้วถา่ยเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททั้งเลม่เพื่อยื่นเป็นวีซา่เด่ียวเทา่น้ันแล้วต้องมีเวลาน าเลม่
พาสปอร์ตเข้าไปติดผลวซี่าโดยใช้เวลา 5วันท าการในการมาแปะผลวซี่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซี่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมด หรือ หากต้องการยื่นค าร้องขอวซีา่ใหม่
ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม ่พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กคร้ัง 
2. หากทางสถานทตูพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้ว และทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. หากทางสถานทตูแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรอืผิด
วัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าทอ่งเที่ยว  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวรท์ั้งหมด 
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่
กับทางบริษทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซา่ 
การพิจารณาอนุมัตวิีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ

พิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยัง
ตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซา่ 
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**** ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยืน่วีซ่า หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไมต่รงตามเงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว*** 
 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส าคัญมาก 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............................................................ 
(ข้อนี ส้าคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท้าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง) 
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 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื อวัว  ไม่ทานเนื อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  


