
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

ไครส้ทเ์ชริช์ - รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- เมอืงฟรา้นซโ์จเซฟ 
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ- ควนีสท์าวน ์ 

ชมอทุยานแหง่ชาตมิวิฟอรด์ซาวด ์+ ชมธารน ้าแข็งฟ็อกซก์ลาเซยีร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 

 เมนูพเิศษ! เป๋าฮือ้ทะเลใต ้+ หอยแมลงภูนิ่วซแีลนดอ์บ เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง 

 เมนูพเิศษกุง้ล็อบสเตอร ์

 รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรอื พรอ้มล่องเรอืส าราญมลิฟอรด์ ซาวด ์

 โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) 

 
ก าหนดการเดนิทาง 10 – 16 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 
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Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  
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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ –  ออ๊คแลนด ์  

15.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ที ่4 ประตู 3-4  เคานเ์ตอร ์D สาย
การบนิไทย  พบเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระ และเอกสารการเดนิทาง 
พรอ้มรบัเอกสารในการเดนิทาง 

  ** หมายเหตุ ** นิวซแีลนดม์กีฎหมายหา้มน าเขา้ พชืผกั อาหารสด และแหง้ทุกชนิด เขา้เมอืงโดย
เดด็ขาด 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ๊คแลนด ์โดยสายการบิน ไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG491 (ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 11 ชม.) 

วนัทีส่อง  ออ๊คแลนด ์– ไครส้ทเ์ชริช์ - ชมเมอืง 

10.45 น.  ถงึสนามบนิเมอืงออ๊คแลนด  ์(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซแีลนด ์น าท่านผ่านการ
เอก๊ซเรย ์ตรวจกระเป๋าที่ถือขึน้เคร ือ่ง (HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร หลงัรบั
กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

.................น.  ออกเดนิทางสู่ไครส้เชริท์ ประเทศนิวซแีลนด ์เทีย่วบนิที ่………… 

................น. เดนิทางถงึเมอืงไครส้เชริท์ ประเทศนิวซแีลนด ์น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
  (เวลาทอ้งถิน่ของประเทศนิวซแีลนดเ์รว็กว่าประเทศไทย 6 ชม.)   
  เมืองไครส้ทเ์ชริช์เป็นเมืองทีไ่ดร้บัอิทธพิลโดยตรงจากองักฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเกาะใต ้ประเทศ

นิวซแีลนด ์มีแม่น ้าเอวอนไหลผ่านตวัเมืองก่อใหเ้กดิทศันียภาพทีง่ดงาม มีความรม่ร ืน่ของถนนทุกสาย และสวน
ดอกไมส้วยงามอยู่ทัว่เมืองไปหมด จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น GARDEN CITY OF THE WORLD ท าใหเ้มอืง
นีข้ึน้ช ือ่เร ือ่งความบรสิุทธิแ์ละใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิมีสถานทีท่่องเทีย่วมากมายสวยงามในเมืองไครส้ทเ์ชริช์ เชน่ 
จตัรุสัวคิตอเรยี กวีีเ่ฮา้ส ์วหิารคาธดีตลั ขึน้ยอดเขาแคชเมยีร ์เพือ่ชมเมอืงไครท้เชริช์ เป็นตน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ไครส้ทเ์ชริช์ - รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- โฮกติกิะ - เมอืงฟรา้นซ ์โจเซฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม  
  จากน้ันเดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส ARTHUR’S PASS สถานีระหว่างทาง จากน้ันน าท่าน นั่ง

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์เอ็กซเ์พรส ทีส่ะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดยีวทีเ่ช ือ่มผ่านเทอืกเขา
ต่างๆ ระยะทางถึง 8.5 กม. ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขา
แอลป์แห่งซกีโลกใต ้ทีไ่ดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเสน้ทางซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะและตน้ไมห้ลากส ีเปลีย่นไปตาม
ฤดูกาลทีส่วยทีสุ่ดสลบักบัภเูขาเขยีวขจ ีและฝูงแกะน่ารกัยนืเรยีงรายเล็มหญา้ ช ืน่ชมทวิทศันอ์นังดงามดัง่ภาพวาด 
เพลดิเพลนิไปตลอดสองขา้งทางโดยตน้ไมห้ลากสเีปลีย่นไปตามฤดูกาลทีส่วยทีสุ่ดสายหน่ึงในโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากน้ันน าท่าน ชมเมอืงโฮกติกิะ เมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่รมิทะเลเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของฝ่ังตะวนัตกในสมยักอ่น มี

หอนาฬกิาทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืง เป็นเมอืงทีม่คีวามช านาญเร ือ่งศลิปะ และศูนยก์ลางการผลติหนิสเีขยีว หรอืหยก ซึง่
มคีวามส าคญัดา้นจติวญิญาณเป็นอย่างมากส าหรบัชาวเมาร ีเพราะนานมาแลว้เคยเป็นวสัดุทีแ่ข็งแกรง่ทีสุ่ดทีช่าว
เมารรีูจ้กั ถูกน ามาใชท้ าอาวุธ เคร ือ่งมือและเคร ือ่งประดบัส่วนตวั เช ือ่กนัว่าหินสีเขียวนี้จะชว่ยรกัษาความสงบ 
แข็งแรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครวั เชญิชมเมืองแห่งหยกสีเขียว และซือ้หยกเป็นของฝาก จากน้ัน
เดนิทางสู่เมอืงฟรา้นซ ์โจเซฟ 

  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั GRAHAM WING HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบตะวนัตก ภายในโรงแรม 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี ่ ฟ๊อกซ ์กลาเซยีร ์- ฮาส – วานากา - ควนีสท์าวน ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม  
  เดินทางสู่ฟรา้นซ ์โจเซฟเพือ่ ชมธารน ้าแข็งฟ๊อกกลาเซยีร ์ธารน ้าแข็งอีกแห่งหน่ึงทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนดเ์นช ัน่

แนลปารก์น่ันคือ ธารน ้าแข็งฟ็อกซห์รอืฟ๊อกซก์ลาเซยีร ์มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกบัความ
มหศัจรรยข์องธารน ้าแข็งทีเ่คลือ่นลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยงัคงเคลือ่นตวัอย่างไม่หยุด ธารน ้าแข็งนีส้ี
ขาวระยิบระยบั สลบักบัสีเขียวมรกตอนังดงาม ส าหรบัจุดชมธารน ้าแข็งฟ็อกซแ์บบชดัๆ อยู่เลยจากจุดชมวิว
ทะเลสาบแม็ททสีนัไปอกีแค่นิดเดยีว พอเจอสะพานแลว้มองยอ้นกลบัมาจะเห็นธารน ้าแข็งไดอ้ย่างชดัเจน สวยงาม
แทบจนไม่อยากกระพรบิตาเลย (ใหท่้านไดเ้ลอืกสนุกสนานกบัการน่ังเฮลคิอปเตอรเ์พือ่ชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่า
ทวัร ์ถา้ท่านสนใจกรณุาตดิต่อหวัหนา้ทวัร)์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา เมืองเล็กๆ ศูนยก์ลางของเกาะใต ้ตัง้อยู่รมิทะเลสาบวานากา ทีม่ีทิวทศันแ์สน

งดงามมากแห่งหน่ึงของประเทศนิวซแีลนด ์ประดบัประดาไปดว้ยพืชพรรณสสีนัสดใสทัง้ แดง สม้ แสด ทอง ชมพู 
ตดักบัสฟ้ีาสดของทอ้งฟ้าใส และสใีสๆ ของน ้าแห่งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกบัภาพวาดของผลงานศลิปินเอกช ัน้
ครู โดยเฉพาะบรเิวณโดยรอบของทะเลสาบวานากา้ เห็นตน้ไมใ้บสีสวยงามไปทัง้ตน้เรยีงรายตลอดสองฝ่ัง เชญิ
สมัผสักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ ทีย่งัคงรกัษาธรรมชาตไิวไ้ม่ใหสู้ญเสยีไป และเทีย่วชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากา
อนังดงาม ระหว่างทาง ผ่านชมโลกปรศินา PUZZLING WORLD เป็นโลกแห่งสิง่แปลกประหลาดทีน่่าสนใจ 
ซึง่ภายในประกอบดว้ยของเล่นน่าพศิวง เชน่ เขาวงกตสไตลใ์หม่ หอ้งภาพลวงตา ศูนยก์ลางปรศินา กฟิทช์อ็ป และ
สถาปัตยกรรมสุดพสิดาร เป็นอกีแห่งทีนั่กถ่ายรปูไม่ควรพลาด  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั COTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรอืเทยีบเท่า 
 
 

 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ ควนีสท์าวน ์– ล่องเรอืมวิฟอรด์ ซาวด ์– ควนีสท์าวน ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
  ออกเดนิทางสู่ มลิฟอรด์ซาวน ์โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ เขา้

สู่เขต อุทยานแห่งชาตมิลิฟอรด์ซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่วนอุทยานแห่งชาติมิล
ฟอรด์ซาวด ์(MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนทีเ่ป็นฟยอรด์แลนด ์(FIORD LAND) ซึง่ถูกประกาศใหเ้ป็น
มรดกโลกทางธรรมชาตขิองขัว้โลกใต ้ซึง่มใีนลกัษณะนีเ้พยีง 2 แห่งในโลก กล่าวคอืภมูปิระเทศแบบทะเลทีเ่คยเป็น
ธารน ้าแข็งในยุคโบราณกดัเซาะหิน ท าใหน้ ้าท่วมแทนที ่กลายเป็นอ่าวลึก ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงามที่

สรา้งโดยธรรมชาตทิะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่สราวกระจก เป็นทะเลสาบทีท่่านจะสามารถมองสะทอ้น
ภาพภเูขา ซึง่เป็นววิอยู่เบือ้งล่าง และใหท่้านดืม่น ้าแรบ่รสิุทธิจ์ากธรรมชาตทิี ่MONKEY CREEK และแวะชมน ้าตก
ทีม่คีวามยิง่ใหญ่ที ่CHASM 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรอื พรอ้มล่องเรอืส าราญมลิฟอรด์ ซาวด ์
  สมัผสัความงามของธรรมชาตโิดยรอบ ชมฟยอรด์ซึง่เกดิจากจากเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก ประกอบกบับรรยากาศ

เย็นจากขัว้โลกใต ้และสายน ้ากดัเซาะ ส่งผลใหเ้กิดเป็นชายฝ่ังเวา้แหว่ง ท าใหเ้กิดทศันียภาพอนังดงามบรเิวณ
ชายฝ่ัง ตืน่ตาตืน่ใจกบัภาพของสายน ้าตกอนัสูงตระหง่านของ น ้าตกโบเวน ซึง่มคีวามสูง 160 เมตร จากหนา้ผา 
พบกบัแมวน ้านอนอาบแดดบนโขดหนิอย่างสบายอารมณ ์จากน้ันล่องเรอืกลบัสู่ท่าเรอื เพือ่เดนิทางโดยรถโคช้ปรบั
อากาศกลบัสู่เมอืงควนีสท์าวน ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มเมนูพเิศษกุง้ล็อบสเตอร ์



  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั COTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก ควนีสท์าวน ์– ครอมเวลล ์– ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ– แซลมอนฟารม์ –  แอชเบอรต์นั – 
ไครส้ทเ์ชริช์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม  
  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงครอมเวลล ์ใหท่้านแวะซือ้ผลไมน้านาชนิด มีทัง้ผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้ของนิวซแีลนด ์

กอ่นเดนิทางสู่เมอืงโอมาราม่า ระหว่างทางชมทวิทศันส์องขา้งทางทีส่วยงามเหมอืนภาพวาดของนิวซแีลนด ์ผ่านชม
ทุ่งหญา้ทีเ่ลีย้งมา้ ววั และเลีย้งแกะทีแ่สนน่ารกั เมอืงนีย้งัมทีีพ่กั และรสีอรท์เล็กๆ น่ารกั จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เท
คาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง และถอืเป็นทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศนิวซแีลนด ์มี
พืน้ที่ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึง่สิ่งที่ท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเยอืนนิวซแีลนด ์ก็เน่ืองจากสเีทอรค์วอยซข์องน ้าในทะเลสาบ ทีเ่กดิจากการละลายของ
น ้าแข็งบนเทอืกเขา SOUTH ALPS ซึง่ไดก้ดักรอ่นช ัน้หนิอนัอุดมไปดว้ยแรธ่าตุกอ่นทีจ่ะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมือ่
แสงอาทิตยต์กลงกระทบกบัน ้า สารละลายเหล่านี้ก็สะทอ้นแสงเกิดเป็นสีเทอรค์วอยซท์ี่สวยงาม ใกลก้นัจะมี
อนุสาวรยีส์ุนัขตอ้นแกะ สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิใ์นปีค.ศ.1968  เพือ่เป็นการยกย่องคุณความดทีีช่ว่ยงานใหช้าวบา้น
มกีนิมใีชจ้นถงึทุกวนันี ้เน่ืองจากประเทศนิวซแีลนด ์เป็นประเทศทีเ่ลีย้งแกะไวใ้นการท าการคา้ ไม่ว่าจะขนแกะ เนือ้
แกะ นมแกะ จงึมีผูช้ว่ยส าคญัคือสุนัขตอ้นแกะไวส้ าหรบัตอ้นแกะ และไล่หมาป่าดว้ย และใกล ้ๆ  กนัน้ัน ท่านจะได ้
เห็นโบสถข์นาดกะทดัรดัน่ารกั CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ีเ่ล็กทีสุ่ดในประเทศนิวซแีลนด ์ซึง่
ในปัจจบุนัยงัใชใ้นการประกอบพธิกีารต่างๆ อยู่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย  น าท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาตเิมา้ทค์ุก้ ของเกาะใตข้องนิวซแีลนดท์ีเ่ต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบ

สสีนัสวยงาม เชญิสมัผสักบัธรรมชาตอินังดงาม ผ่านชมทศันียภาพของทสัมนั กลาเซยีร ์ธารน ้าแข็งสายใหญ่ซึง่
ละลายและกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆ กนัมากลั่นกรองน ้าตามธรรมชาติจนกลายเป็นน ้าทะเลสาบทีส่วยงาม 
ผ่านชมทะเลสาบปูคาก ิเป็นทะเลสาบทีม่ีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอกีแห่งหน่ึงของนิวซแีลนด ์จนไดช้ ือ่ว่า 
MILLION DOLLAR VIEW คลา้ยๆ กบัทะเลสาบเทคาโป คอืเป็นน ้าทีล่ะลายมาจากภูเขาน ้าแข็ง เวลาแดดออก 
น ้าจะเป็นสเีทอรค์วอยซ ์แต่เวลาไม่มีแดดน ้าจะออกเป็นสีน ้านม เดนิทางผ่าน เมอืงทไวเซลิ เมืองแห่งตน้ไมข้อง
นิวซีแลนด ์น าท่านแวะชม ฟารม์ปลาแซลมอน (SALMON FARM) ใหท่้านไดช้มวิธีการเพาะเลีย้ง
ปลาแซลมอน ซึง่ทุกท่านสามารถรว่มกิจกรรมใหอ้าหารปลา และนอกจากน้ันยงัสามารถเลือกซือ้และชิม
ปลาแซลมอนสดๆ ไดอ้กีดว้ย แลว้ผ่านชมทะเลสาบทีส่วยงามทีม่ีฉากหลงั น าท่านแวะ เมอืงแอชเบอรต์นั ให ้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของนิวซแีลนด ์อาท ิครมีรกแกะ หรอืครมีหนา้เดง้ เซร ัม่รกแกะ ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑ ์
บ ารงุสุขภาพ และผลติภณัฑท์ีท่ าจากขนแกะต่างๆ จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮือ้ทะเลใต ้+ หอยแมลงภู่นิวซแีลนดอ์บ + เสริฟ์
พรอ้มไวนแ์ดง 

  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จด็ สนามบนิไครส้ทเ์ชริท์ ( แวะเปลีย่นเครือ่ง) – สนามบนิออ๊คแลนด-์ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

06.05 น. รบัประทานอาหารเชา้  
................น. หลงัจากนัน้ออกเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิออ๊คแลนด ์ เทีย่วบนิที ่…………….. 
................น.  เดนิทางถงึสนามบนิออ๊คแลนด ์ แวะเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางสู่ ประเทศไทย 
13.10 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG492  



20.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจตลอดการเดนิทาง 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
*** สายการบนิ และโปรแกรมทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร ราคารวมต ัว๋เครือ่งบนิ ราคาไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 
ผูใ้หญ ่ 92,900.- 58,500.- 

เดก็พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900.- 55,500.- 
เดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มเีตยีง ) 79,900.- 49,500.- 
เดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตยีง ) 72,900.- 45,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 15,500.- 15,500.- 
 

**ราคาเดก็คอืเดก็ทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบรบูิรณ*์* 
*** ในการเดนิทางในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมกีารปรบัเปลีย่นในกรณีทีค่ณะผูเ้ดนิทางมไีม่ถงึ 15 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ คอื ไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซแีลนด ์*** 
*** ไม่รวมคา่วซีา่เดีย่ว 6,000 บาท ตอ่ ท่าน / วซีา่กรุป๊ 2,700 บาท ตอ่ ท่าน *** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั ตามสายการบนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหาร และเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัฯ จากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางใน ตา่งประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิไทยก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิภายในก าหนด (25 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวซีา่เขา้ประเทศนิวซแีลนด ์*วซีา่เดีย่ว 6,000 บาท ตอ่ ท่าน / วซีา่กรุป๊ 2,700 บาท ตอ่ ท่าน*  
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์และ พนักงานขบัรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรยีญต่อวนัต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรยีญ

นิวซแีลนดด์อลล่าร/์ท่าน) 
 ค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง 

เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 กรณุาจองทวัร ์กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร ์ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, 

สงกรานต)์ 
 กรณีทีลู่กคา้พกัอาศยัอยู่ต่างจงัหวดั ใหแ้จง้กบัทางบรษิทัใหท้ราบต ัง้แต่ท าการจอง หากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้ง

ออกตั๋วเคร ือ่งบินภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบรษิทัทราบก่อนออกตั๋ว มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วนัท าการ หรอืก่อนออกตั๋วเคร ือ่งบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไม่คนืมดัจ า 

 ช่วงเทศกาล วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 
วนัท าการ หรอืกอ่นออกตั๋วเคร ือ่งบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไม่คนืมดัจ า    



 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่นิวซแีลนดไ์ม่ทนัก าหนด และทางบรษิทัตอ้งออกต ัว๋กบัทางสายการ
บนิ ทางลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการออกต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยกเลกิการใหบ้รกิาร  

การยกเลกิและการคนืเงิน 
 กรณียกเลกิ ชว่งเทศกาล เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์ชว่งเดอืนตลุาคม ตอ้งยกเลกิล่วงหน้ากอ่น 45 วนั จะไม่เกบ็ค่า

มดัจ า 
 กรณุาแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัท าการ มฉิะน้ัน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ ทางบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบรกิารทัง้หมด 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนัท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
 กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงินคา่ต ัว๋ได ้เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุป๊ของสายการบนิ 
 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศนิวซแีลนดไ์ม่ทนัก าหนดการออกต ัว๋กบัทางสายการบนิ 

และผลวซีา่ของท่านไม่ผ่าน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินคา่ทวัร ์และ มดัจ าท ัง้หมด 
 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศนิวซแีลนด ์
กรุณาเตรยีมเอกสารในการยืน่วซีา่ใหค้รบ และสง่ใหก้บัทางบรษิทั เพือ่ท าวซีา่กอ่น 21 วนัท าการ 

** การยืน่ขอวซีา่ประเทศนิวซแีลนด ์ตอ้งใชเ้วลาในการยืน่วซีา่ 15 วนัท าการ ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซแีลนดเ์ปลีย่นระเบยีบใหม่ การยืน่ขอวซีา่นิวซแีลนดต์อ้งสง่เอกสารไปพจิารณาที่

ตา่งประเทศ เพราะฉะนัน้เอกสารทีย่ืน่จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ *** 

1. ส าหรบับุคคลทัว่ไป 
 พาสปอรต์ มอีายุเหลอืนับจากวนัเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (กรณีท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รปูถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่ใชร่ปูรบัปรญิญา ใส่ชดุครุย หรอืใส่ชดุราชการ ไม่ยิม้, พืน้
หลงัเป็นสขีาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาบตัรประชาชน  
 ส าเนาทะเบยีนบา้น ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศัพท ์มือถือ / เบอรบ์า้น / เบอรท์ี่ท างาน / ที่อยู่ เพื่อใชใ้นการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็น
ภาษาองักฤษ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรสแลว้ เอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส ใบหย่า (ในกรณีทีคู่่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร ตอ้งแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานการเงนิ คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  ชือ่ – นามสกุล ตรงตาม
หน้า PASSPORT  (อพัเดตยอดเงินกอ่นวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ไม่เกนิ 30 วนั)     

 จดหมายรบัรองบญัชเีงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่นิวซแีลนด ์
ไม่ได ้*** 

 หนังสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
1.  กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัท ัว่ไป ใชห้นังสอืรบัรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษ) 
2.  กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนพาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมีช ือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย แปล
เป็นภาษาองักฤษ และ พรอ้มประทบัตรายางบรษิทั 

3.  กรณีท าธุรกจิสว่นตวั (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืช ีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4.  กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานน้ันๆ (ภาษาองักฤษ ) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
2.  ส าหรบัเดก็นกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทัว่ไป) และขอหนังสอืรบัรองการเรยีน 
    จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเท่าน้ัน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่านัน้) 
3.  ส าหรบัเดก็ ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี)้ 

 เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ หากเด็กเดินทางไปกบั
บดิาจะ ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา (ภาษาองักฤษ) 

 หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเดก็ได)้ (ภาษาองักฤษ) 
 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และ มารดา)  (ภาษาองักฤษ) 
 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง บดิาและมารดาของผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 
 ใบรบัรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา (ภาษาองักฤษ) 



 กรณีทีบ่ิดา หรอื มารดาเป็นขา้ราชการ : จดหมายรบัรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ 
(ภาษาองักฤษ) 

 หลกัฐานการเงนิ STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดอืน) จากทางธนาคารของบดิา หรอื มารดา (ภาษาองักฤษ) 
 จดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บับุตร (ภาษาองักฤษ) 

4.  ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถีิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรต์จีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงัน้ันตอ้ง
เปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เล่มเหลอืง) กอ่น  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซา่ได ้(ระยะเวลาในการ
พจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

หมายเหตวุซีา่ 
 วซีา่ครอบครวั สาม ี– ภรรยา (จดทะเบยีนสมรส) และมบุีตรอายุไม่เกนิ 18 ปี เป็นเดีย่ว ครอบครวัละ 6,100 บาท 
 วซีา่กรุป๊ วซีา่จะไม่ตดิในเล่มพาสปอรต์และตอ้งเดนิทางไป – กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน ค่าวซีา่ท่านละ 3,600 บาท 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางมตีั๋วเอง หรอือยู่ต่อ ไม่กลบัพรอ้มกรุป๊ ตอ้งยืน่วซีา่เดีย่ว ค่าวซีา่ท่านละ 6,100 บาท 

 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัจะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวดว้ยเชน่กนั 

หมายเหต ุ  
 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงิน) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดนิทางท่องเทีย่วกบัคณะจะใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสเีลอืดหมู) 

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสียหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองได ้
พจิารณาแลว้ 

 บรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอืบางส่วน และบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีท่างสถานทูตงดออกวซีา่
ใหก้บัท่าน อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ โดยบรษิัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการ
ท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงินคนื ใน
กรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 
ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้ากอ่น 15 วนั  

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



แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่ประเทศนิวซแีลนด ์
*** กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้*** 
 
ชือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทาง  ภาษาไทย .......................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสอืเดนิทาง ...................................................................................... 

คณุมกีารเปลีย่นชือ่ - นามสกลุหรอืไม่ (ถา้มโีปรดระบุชือ่ – นามสกลุเดมิ) ............................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

วนั เดอืน ปีเกดิ ............................  เชือ้ชาต ิ......................... สญัชาต.ิ.........................  

สถานทีเ่กดิ ................................................. ประเทศ ................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น ..............................................................................................................................................                

………........…….......…………..................................................................................… รหสัไปรษณีย ์………........... 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ............................... ทีท่ างาน ............................... มอืถอื .................................... 

 E-Mail .................................................................................. 

สถานภาพ    ............ โสด ........... หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

         ............ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ............ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ชือ่ - นามสกลุ ของ คูส่มรส .................................................................................................................................... 

วนั เดอืน ปีเกดิ ของคูส่มรส .........................  จงัหวดัทีเ่กดิ .........................   

หมายเลขบตัรประชาชน ....................................... เชือ้ชาต ิ........................... สญัชาต ิ.......................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของคูส่มรส ............................................................................................................................  

.................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย…์……............. 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ......................... มอืถอื ............................ E-Mail ............................................................. 

ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน   ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

ชือ่บรษิทัทีท่ างาน ................................................................................................................................................... 

วนัทีเ่ร ิม่การท างาน .................... ต าแหน่งงาน ......................................................... เงินเดอืน ....................... บาท          

ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน ..........................................................................................................................................                              

................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย ์……………....... 

มหีนงัสอืเดนิทางมาแลว้ท ัง้หมด .............. เล่ม หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเล่มเกา่ .................................................... 

วนัทีอ่อก ........................ หมดอายุ ......................... 

หนงัสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่.......................................... วนัทีอ่อก............................ หมดอายุ............................... 

วตัถปุระสงคใ์นการไปนิวซแีลนด ์ ............................................................................................................................ 

ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่นิวซแีลนด ์หรอื ประเทศอืน่ๆ หรอืไม่ ........................................................................... 

 


