
 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GGrraanndd  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&  SStthh  

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9 วันเกาะใต้ 9 วัน  
 

  

 
  

 

  โอค๊แลนด ์เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงิน น ำท่ำนชม

ท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยล ำ  

  สกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์  

  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนที่

ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์  

 โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มีชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี 
 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือ

ของชำวเมำรี 
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมกำรแสดงตัดขน

แกะ 
 ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับ

เป็นลำ้นๆ ตัว 
  เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น ้าเอว่อน ที่

ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น  

  ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ ำมีสีเขียวอมฟ้ำ สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ ำแข็งจำกภูเขำที่มี
หิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็ก

ที่สุด  

  น ำท่ำนขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้ำที่นั่งได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 
730 เมตร    

  น ำท่ำนขึ้น เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอำยุ
มำกว่ำ 100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”  

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 
       



 

  น่ัง รถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำแอลป์แห่งซีกโลก
ใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขำหิมะและต้นไมอั้นเขียวขจี  

  ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธำรน้ ำแข็งที่งดงำมแห่งหนึ่ง ชมธำรน้ ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่น
แนลปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอีกแห่งหนึ่ง ชมควำมมหัศจรรยข์องธำรน้ ำแข็ง  

  ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงำมริมทะเลสำบวำคำทีปูที่มีน้ ำใสสะอำดและโอบล้อมด้วยภูเขำสูงและมี
กิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมำกที่สุด อำทิเช่น นั่งเรือเจ็ทโบ๊ท กำรกระโดดบันจี้  

  ชม การกระโดดบันจี ที่สะพานคาวารัว เป็นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้
นักท่องเที่ยวท ำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นนี้จนมีช่ือเสียงไปทั่วโลก  

 พิเศษ  !!!  อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
  

  

ก ำหนดกำรเดินทำง 20 – 28 มกรำคม 2661 

3 – 11 กุมภำพันธ์ 2561 

      17 – 25 มีนำคม 2561 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ 

2 โอ๊คแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช้อปปิ้ง 

3 

โอ๊คแลนด์– ชมหมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรัว-อะโกรโดม- 

ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อม

อาหารค่้า 

4 
โรโตรัว – ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – โอ๊คแลนด์ 

ไคร้สท์เชิร์ช 

5 

ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั น-ทะเลสาบเทคาโป-ชม

อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์

ทาวน์ 

6 
ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี -เรือกลไฟโบราณ 

วอคเตอร์พีคฟาร์ม-น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค 

7 ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ 

8 
ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-

ไคร้สท์เชิร์ช 

9 ไคร้สท์เชิร์ช – โอ๊คแลนด์– กรุงเทพฯ 



 

วันแรก  กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ 

 

วันที่สอง  โอ๊คแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

วันที่สาม       โอ๊คแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี  

 ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่้า 

 

  

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบิน

ไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง 

18.45 น.  ออกเดินทำงสู่โอ๊คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 

  

  

  

12.05 น.  เดินทำงถึง เมืองโอ๊คแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบติ่มซ้า ณ ภัตตาคารจีน 

น ำท่ำนชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำน

กำรค้ำ  กำรศึกษำ กำรเงิน น ำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเต็มไปด้วยเรือนับ

ร้อยล ำ ชม สะพานฮาร์เบอร์ น ำท่ำนผ่ำนชมย่ำน Queen street ที่เป็นถนนสำย
ส ำคัญย่ำนกำรค้ำ และตึกส ำคัญของเมือง ผ่ำนชมย่ำน Parnell Village ที่ได้รับ

กำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่และสวยงำม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวม

พรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพำะดอกกุหลำบเป็นจ ำนวนมำก  หลังจำกนั้นน ำท่ำน

ข้ึนชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328  เ มตร  โดด เด่ น
เป็นสัญลักษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่สูง

ที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคม ค.ศ. 1997 โดยด้ำนบน

หอคอยจะสำมำรถชมทัศนียภำพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้ำงไกลกว่ำ 80 

กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสกำยซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย คำสิโน ที่เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ 

และโรงแรม เรียกได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้คอยให้บริกำร 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  

                   น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

  

  

  

  

  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองมำตำมำตำ เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท

(HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำ

ภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอ

ผู้ก ำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่ำนได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงำมของฟำร์มเลี้ยงแกะ 

ที่มีพื้นที่มำกกว่ำพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ 

(Kaimai Ranges) อันตระกำรตำ น ำชม หมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเรื่อง The 
Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก ออกแบบให้แตกต่ำงกันไป บำงหลังก็ปก

คลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงำมหน้ำบ้ำน  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  



 

วันที่สี่  โรโตรัว – ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – โอ๊คแลนด์ – ไคร้สทเชิรช์ 

 

วันที่ห้า          ไคร้สท์เชริ์ช-แอชเบอร์ตั น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ-โอมาราม่า- 

ครอมเวล-ควีนสทาวน์ 

น ำท่ำนเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังควำมร้อน

ใต้พิภพ มีชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้

ดินที่สำมำรถปรุงอำหำรได้โดยกำรน ำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสูงจนกว่ำ

จะสุก อำหำรนี้ชำวเมำรีเรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกนี้เมืองโรโตรัวยังเป็น

เมืองท่องเที่ยวที่ส ำคัญของเกำะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมำมำกที่สุด น ำท่ำนสู่ 

อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมกำร

แสดงของแกะพันธ์ุต่ำงๆ ที่เดินเรียงรำยบนเวทีให้ท่ำนชมและโชว์ควำมสำมำรถ

ของสำยพันธ์ุ ให้ท่ำนสัมผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตัวน้อย 

ประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ 

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของ
ชำวเมำรี อำทิ กำรแกะสลักไม้ และกำรทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ ำพุร้อน บ่อ

โคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพื้นดิน

โดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ ตำมธรรมชำติ  

     น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 

ค่้า  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื นเมืองเมารี  
  

  

  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเลี้ยงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว 

และเนินเขำน้อยใหญ่สู่ เมืองไวโตโม่ ที่มีถ้ ำหนอนเรืองแสง อันเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่มีชื่อเสียงจำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชม ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO 
CAVES) ถ้ ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็นล้ำนๆ ตัว  ดั่ง

ดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค่ ำคืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่หำดูได้ยำก 

โดยไกด์ท้องถ่ินจะน ำท่ำนนั่งเรือเข้ำไปในถ้ ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอน

เรืองแสงและท่ำนจะได้ชมควำมงดงำมของถ้ ำหินงอกหินย้อยที่ เกิดขึ้นตำม

ธรรมชำติเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลำดไม่ได้  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว  

   จำกนั้นเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองโอ๊คแลนด์  
...........น.     ออกเดินทำงจำกโอ๊คแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินที่ ……………… 

.......... น.     ถึงสนำมบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสำมของประเทศนิวซีแลนด์  

 น ำท่ำนชม เมืองไคร้สท์เชริ์ช ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะ

อังกฤษ”  

 ผ่ำนชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจา้เมือง ชมควำมงำมของ 

แม่น ้าเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น เหมือนใน
สวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่มีผิด  

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร   

     น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า 
 

  

  

  

  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 

วันที่หก          ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี -เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พคีฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอด 

เขาบ๊อบส์ พีค 

เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มี

อำชีพท ำฟำร์มเลี้ยงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะ

เป็นผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่นตุ๊กตำแกะ 

เดินทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน้ ำในทะเลสำบมีสีเขียว

อมฟ้ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำ ทะเลสำบสีน้ ำนม สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำร

น้ ำแข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชม อนุสาวรีย์สุนัข

ต้อนแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะใน

ฟำร์มอันกว้ำงใหญ่ และใกล้ๆ กันนั้นท่ำนจะได้เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHURCH OF 
GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดใน ประ เทศนิวซี แลนด์ที่ ยั งคงใช้ ในกำร

ประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน หำกท่ำนเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำน

หน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะประทับใจกับวิวของ ทะเลสำบเทคำโปและยอด

เขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำม

งดงำมดั่งภำพวำด ให้ท่ำนแวะจุดชมวิวของทะเลสาบ ที่สำมำรถมองเห็นยอด

เขำเม้ำท์คุ้กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขำ

เซำท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอด
เขำมีหิมะและธำรน้ ำแข็งปกคลุมตลอดปี  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมือง โอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนที่รำบสูง ผ่ำนเมือง  

ครอมเวลล ์เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่ำนได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำ

ชนิดของนิวซีแลนด์ จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์  

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า  ณ ร้านอาหารไทย  

     น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ักโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
  

  

  

  

  

  

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ควีนส์ทาวน์ ผ่ำนชม การกระโดดบันจี ที่สะพานคาวารัว 

เป็นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้นักท่องเที่ยวท ำกิจกรรมอัน

ตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้เมื่อท่ำนมำเที่ยว

นิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ ำอันใสและเชี่ยว

กรำกใต้สะพำน (หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ 

กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อเช็คราคาและจองล่วงหน้า) จำกนั้นน ำท่ำนขึ้น 

เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าประวัติศาสตร์ TSS EARNSLAW 1912 
ปัจจุบันมีอำยุมำกกว่ำ 100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “LADY OF THE LAKE” แห่ง
ทะเลสำบวำคำทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อนให้ท่ำนได้ชมควำมงำม

ของทะเลสำบวำคำทีปูที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติกท่ำมกลำงขุนเขำและสำยน้ ำใส

สะอำด พร้อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสำบซึ่งเป็น 

วอลเตอร์พีคฟาร์ม 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิวที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม 



 

วันที่เจ็ด        ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร ์

วันที่แปด         ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช 

 น ำท่ำนสัมผัสกับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชำวชนบทในฟำร์มเลี้ยงแกะของ

นิวซีแลนด์ โดยกำรชมกำรแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม ชม

การสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่ำนได้อิสระในกำรเดินชมฟำร์มหรือจะถ่ำยรูป

ริมทะเลสำบวำคำทีปูที่สวยงำมก่อนเดินทำงกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์ น ำท่ำนขึ้น 

กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา บ็อบส์พีค เป็นกระเช้ำที่นั่งได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่

ยอดเขำ 730 เมตร ท่ำนจะได้สัมผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์ทั้งเมือง

ในมุมสูงที่ท่ำนจะมองเห็นอำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกับ

ทะเลสำบวำคำทีปูที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว 

ค่้า                รับประทานอาหารค่้า แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีค พร้อม 

ชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่

เป็นภูเขำสูงผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำก้ำ แวะชม 

เมืองวำนำก้ำ ริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภูเขำสูงอยู่อีกฟำกหนึ่งของทะเลสำบที่

ท ำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จำกนั้นน ำ

ท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมืองฮาสท์ ผ่ำนทะเลสำบและภูเขำสูงที่สวยงำมเป็นภำพที่

ท่ำนจะประทับใจตลอดสองข้ำงทำง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธำรน้ ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ 

เนชั่นแนลปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์

ของธำรน้ ำแข็งที่เคลื่อนลงมำอย่ำงต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่ำง

ไม่หยุด ธำรน้ ำแข็งสีขำวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงำม 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้าในโรงแรม 
    น ำท่ำนเดินเข้ำสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสีเขียว
หรือหยก ชำวเมำรีเชื่อกันว่ำ หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษำควำมสงบ แข็งแรง และจะ

น ำอ ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื อหยกเพื่อเป็นของฝาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ท่ำน 
นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำ

แอลป์แห่งซีกโลกใต้ ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขำหิมะ

และต้นไม้หลำกสีเปลี่ยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขำเขียวขจี และฝูง

แกะน่ำรักยืนเรียงรำยเล็มหญ้ำชื่นชมทิวทัศน์อันงดงำมดั่งภำพวำด เพลิดเพลินไป

ตลอดสองเข้ำทำง 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหารไทย 



 

วันที่เก้า           ไคร้สท์เชิร์ช – โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่พัก SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทียบเท่ำ  
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

...... น.  เดินทำงสู่ โอ๊คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ  

...... น. ถึงสนำมบินโอ๊คแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องโดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผู้โดยสำร

ภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

14.50 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492 

20.50 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ... 

 

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

อัตราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดินทำง 20 – 28 มกรำคม 2661 

3 – 11 กุมภำพันธ์ 2561 

      17 – 25 มีนำคม 2561 

คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตั๋ว 
กุมภำพันธ์2561 

มีนำคม 2561 

ราคารวมตั๋ว 
มีนำคม 2561 

 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ระหว่างประเทศ 
 (รวมตั๋วบิน

ภายในประเทศแล้ว) 
ผู้ใหญ่ 131,900.- บาท 127,900.- บาท 101,900บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  123,900.- บาท 120,900.- บาท 92,900บาท 

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 113,900.- บาท 110,900.- บาท  82,900- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 109,900.- บาท 106,900.- บาท   78,900.- บาท 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ   25,900.- บาท  25,900.- บาท   25,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อห้อง ท่ำนที่ 3 ลด    2,000.- บาท    2,000.- บาท  2,000.- บาท 
ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยวกรุณำจ่ำยเพิ่ม  2,500 

บำท หรือมีเหตุจ ำเป็นต้องใช้พำสปอร์ตต้องยื่นวีซ่ำก่อนคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัว

เท่านั้น (เงื่อนไขกำรยื่นวีซ่ำขึ้นอยู่กับเอกสำรของท่ำน ทำงบริษัทฯ จะเป็นคนพิจำรณำ)   
*** กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำร จ้านวน 15 ท่าน ขึ นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต่ ำกว่ำ 15 

ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือ เปลี่ยนแปลงรำคำ 

*** รำคำนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน้ ำมันของสำยกำรบิน  (ปรับภำษีน้ ำมัน ณ 

วันที่ 21 ส.ค. 60) 

*** กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนขึ้นไป หำกจ ำนวนผู้โดยสำรต่ ำกว่ำ 15 ผู้ใหญ่ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือ เปลี่ยนแปลงรำคำ  
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหำกสำยกำรบินเปลี่ยนแปลงรำคำหลังจำกออกรำคำนี้ไปแล้ว 
*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้ำซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบิน หรือค่ำเดินทำงต่ำงๆ ที่จะมำเดินทำงกับคณะ

เรำหำกเที่ยวบินล่ำช้ำ หรือจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำง 



 

*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบ

ในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

สำยกำรบินจะพิจำรณำให้ 
***  กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ 

ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจ

ของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   
*** กรณีลูกค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทำงบริษัทฯ จะไม่ท ำประกันกำร

เดินทำงให้ เนื่องจำกไม่ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 
* ที่นั่งส ำหรับกรุ๊ปที่เรำจอง เป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้ำนหน้ำสุด (long leg seat)  
 

อัตรานี รวม 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสำยกำรบินไทย (TG)  
 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร

ที่ระบุ 
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 

1,000,000 บำท ส้าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั น  เงื่อนไข

การคุ้มครอง 
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกัน  (รำยเดี่ยว) ลูกค้ำ
สำมำรถจัดท ำเองได้ หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ    
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คุ้มครองผู้ที่อำยุต่ ำกว่ำ 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป  (ลูกค้ำต้องท ำประกัน
เพิ่ม) 

 ลูกค้ำอำยุ 1-15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์   
 ลูกค้ำที่ไม่ได้ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้องท ำประกันกับทำงบริษัทฯ หรือท ำประกัน
กำรเดินทำงเอง 

 ค่ำน้ ำมันจำกสำยกำรบิน และค่ำภำษีสนำมบิน ณ  วันที่ 3  กุมภำพันธ์ 2560 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำตำมภำษีน้ ำมันหำกสำยกำรบินมีกำรปรับเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้ 

 รำคำรวมวีซ่ำแล้ว กรณีมีวีซ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนค่ำใช้จ่ำยให้ท่ำนละ 3,000 บำท 
 ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

2,500 บาท หรือ จ้าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม 
 

อัตรานี ไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
 กรณีที่ต้องมีแปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ 
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง  
 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  
 โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ ทำงลกูค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและ

สะดวกในกำรเดินทำง  



 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่รวมกระเป๋า 
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช้าระเงิน  

 เก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 21,000.- บาท เป็นเงินสด ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน ท่ำนต้องเตรียม
เอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำ ก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 21

วัน หรือ (3 สัปดำห์) ในขอกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ หำกเอกสำรท่ำนล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดหรือไม่
ครบตำมมำตรฐำนที่สถำนทูตก ำหนดในเรื่องกำรงำน และกำรเงิน หรือกำรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผล

ท ำให้สถำนทูตปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ  บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด หรือหำกออก

ตั๋วแล้ว บริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนค่ำตั๋วได้เพรำะเป็นเงื่อนไขของสำยกำรบิน 
 ส้าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันท้าการ

ส้าหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอให้ท่านช้าระยอดค่าใช้จ่ายทั งหมด หาก

บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

ให้บริการ 
เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน คา่โรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงนิคืน

ได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้ 
 แจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 51 วัน ก่อนเดินทำง คืนเงินมัดจ ำทั้งหมด  

 แจ้งล่วงหน้ำ 31-50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจ ำทำ่นละ 21,000 บำท  

 แจ้งล่วงหน้ำ 21-30วัน กอ่นเดินทำง หักคำ่ค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์  

 แจ้งล่วงหน้ำ 1-20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด รวมถึงหำกยกเลิกในวันเดินทำง 

หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมด 

เอกสารในการขอวีซ่า 
 หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) 
 ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท ำงำนอยู่ (ใช้ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของ

กิจกำร 
- ประวัติกำรท ำงำนควรระบุระยะเวลำท ำงำนทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ 

  ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสังกัด และส ำเนำบัตรประจ ำตัวรำชกำร 1 ชุด 
 หลักฐานการเงิน ใช้ส้าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ้า ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 

statement ย้อนหลัง 6 เดือน  (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท้าการขึ นอยู่กับ

สถานทตู)  
 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับ

บิดำจะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญำตทั้งบิดำและ

มำรดำ พร้อมเอกสำรส ำเนำทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ 

 หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ (ส ำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ) อำทิ หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัว

จริง) กรณีปิดเทอมใช้ส ำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน   
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมีส ำคัญมำก) 
 กรณีถ้ำเป็นครอบครัวที่มีสำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงด้วยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำ

รวมกันได้เป็นวีซ่ำครอบครัว 



 

 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หำกท่ำนต้องกำรใช้หนังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพรำะหำกยื่น

หนังสือเดินทำงเข้ำไปในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้จนกว่ำจะถึงก ำหนดวันออก

วีซ่ำ 
 ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทำง (PASSPORT) ที่ยื่นเข้ำสถำนทูตแล้วไม่

สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศ

อื่นก่อนจ้าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า แล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททั ง

เล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านั น และต้องมีเวลาน้าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5

วันท้าการในการแปะผลวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
กรณีมีบัตรเอเบค (APEC CARD)  
กรณีลูกค้ามีบัตรเอเบค (APEC CARD) ลูกค้ำต้องแจ้งทำงบริษัทฯ และถ่ำยเนำบัตรเอเบค (APEC CARD) เพื่อ
แจ้งเจ้ำหน้ำที่และถ่ำยส ำเนำบัตรเอเบค (APEC CARD) เพื่อใช้ในกำรเดินทำงเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ และทำงบริษัท 
จะแจ้งสถำนทูตเพื่อด ำเนินกำรให้ท่ำนใช้สิทธิ์บัตรเอเบค (APEC CARD) ต่อไป 
หมายเหตุ หากลูกค้าไม่แจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือถูกตัดสิทธ์ิบัตรเอเบค (APEC CARD) โดยอัตโนมัติ ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการ

ยื่นค้าร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั ง 
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว 

และทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด  
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือน

ข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทัวร์

ทั้งหมด 
4. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ

ของท่ำน ขึ้นอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขส้าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำม

ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น 
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก้าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซา่ 
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไข

ที่จะยื่นท่องเที่ยว * 
 

เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 

 

 

 

 

 



 

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 .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................  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............................................................ 
(ข้อนี้ส าคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง) 

 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        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 

  


