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  Beautiful New Zealand 6 days 

ควนีส์ทาวน์–นั�งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี  

ล่องเรือทเีอสเอสเอร์ินสลอว์ – วอลเตอร์พคีฟาร์ม – วานาก้า  
อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ที�อ่าวอะคารัว -ไคร้สท์เชิร์ช 

 

 

 

 

 
 
กาํหนดการเดนิทาง  11 – 16 เมษายน 2561 (สงกรานต ์) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ควีนสท์าวน ์

2 
ซิดนีย ์– ควีนสท์าวน ์– นั �งกระเชา้กอนโดล่าขึ" นยอดเขา
บอ๊บพคีชมความงามของทะเลสาบ 

3 
ควีนสท์าวน ์– ชมการกระโดดบนัจี"  – เรือกลไฟโบราณ –
วอลเตอรพ์คีฟารม์ – ช็อปปิ" ง 

4 ควีนสท์าวน – ทะเลสาบเทคาโป  – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

5 ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ล่องเรือ Wild Life– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

6 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง (11 เมษายน 2561)    กรุงเทพฯ – ควีนสท์าวน ์

วนัที�สองของการเดินทาง     (12 เมษายน 2561)     ซิดนยี ์- ควีนสท์าวน ์– นั �งกระเชา้กอนโดล่าขึ" นยอดเขา 
                      บอ๊บสพ์คี 

วนัที�สามของการเดินทาง (13 เมษายน 2561)          ควีนสท์าวน-์เรือกลไฟโบราณ –  
วอลเตอรพ์คีฟารม์ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปปิ" ง  อิสระชมการกระโดดบนัจี"  หรือ เจ็ตโบท๊ 

    ช็อปปิ" ง 

 
 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที" ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั"น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 
เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที"คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที"ยวบินที"  QF024  (เพื"อแวะเปลี"ยนเที"ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 
 

 
 
 
06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย เปลี"ยนเที"ยวบิน 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ประเทศนวิซีแลนด ์โดยสายการบินแคนตัส โดยเที"ยวบินที" QF121  
14.30 น.  ถึงสนามบินเมืองควีนสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซีแลนด ์ นาํทา่นเดินทางชมเมืองควีนสท์าวน์  
     เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที"งดงามริมทะเลสาบที"มีนํ7าใสเป็นสฟ้ีาแสน 

   สวยที"นักทอ่งเที"ยวพลาดไม่ได้เลยที"จะต้องมาเยือน นาํทา่นขึ7นกระเชา้กอนโดล่าสู่ 
     ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้าที"นั"งได้ 4 คนระยะทางขึ7นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ทา่นจะ

   ได้สมัผัสความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ทั7งเมืองในมุมสูงที"ทา่นจะมองเหน็อาคาร 
   บ้านเรือนที"ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปูีที"สวยงายด้านล่าง  
 ชมยอดเขาที"ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ทุกทา่นตื"นเต้นกบัการเล่นลูจ

(LUGE)จากยอดเขาวิ"งด้วยความเรว็ที"เราบังคับได้ลงตามไหล่เขาพร้อมชมวิวอนั
สวยงามทา่นละหนึ"งรอบ 

คํ �า     รบัประทานอาหารคํ �า อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
     นาํทา่นเข้าสู่ที"พักโรงแรม MERCURE RESORT QUEENSTOWN    หรือเทยีบเท่า 

 
 

  
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
     นาํทา่นขึ7นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอนํ" าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

   ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ 
 วาคาทปูี ซึ"งเป็นเรือที"เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ทา่นได้ชมความงามของทะเลสาบ

วาคาทปูีที"ในบรรยากาศแสนโรแมนติก  ทา่มกลางขุนเขาและสายนํ7าใสสะอาด พร้อม
สมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์คีฟารม์  (หากเรือกลไฟโปราณ ปิด   

ซ่อมประจาํปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปที�วอลเตอรพึ์คฟารม์แทน ) 

เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คิีว ที�วอลเตอรพ์คีฟารม์  
 จากนั7นให้ทา่นได้สัมผัสกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี7 ยงแกะ
ของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที"ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการ
สาธติการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนสท์าวน์ 
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วนัที�สี�ของการเดินทาง  (14 เมษายน 2561)       ควีนสทาวน ์– โอมาราม่า – เทคาโป - ไครส้ทเ์ชิรช์ 

ให้ทา่นอสิระตามอธัยาศัยที"ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที"มีร้านค้า ร้านอาหาร
และเครื"องดื"มมากมาย 
หรือจะซื" อทวัรน์อกรายการสําหรบัการนั �งเรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจี"  
เจท็โบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นี7ออกแบบมาให้วิ"งด้วยความเรว็และ          
หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที"มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกทา่นที"นั"งเรือมีความ
ตื"นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี7   
ชมการกระโดดบนัจี" ที�สะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบันจี7แห่งแรกของโลกที"เปิดทาํ
การให้นักทอ่งเที"ยวทาํกจิกรรมอนัน่าตื"นเต้นนี7จนมีชื"อเสยีงไปทั"วโลกและเป็นกจิกรรมที"
จะพลาดไม่ได้เมื"อทา่นมาเที"ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่
พื7 นนํ7าอนัใสและเชี"ยวกราดใต้สะพาน  
(การนั �งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี� เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อ
สอบถามราคาจากหัวหนา้ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาํไดห้รือไม่เพราะไม่ได้
จองล่วงหนา้จึงขึ� นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจาํนวนจาํนวนการจองในแต่ละ
วันรวมถงึเวลาที�เหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  สาํหรับผูท้ี�นั �งรถ
ไปคันเดียวกันแต่ไม่ไดซื้�อทัวร์นี� สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื� อของที�ระลกึหรือ
เครื�องดื�มตามอัธยาศัย)  

คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหารไทย 

     นาํทา่นเข้าสู่ที"พักโรงแรม   MERCURE RESORT QUEENSTOWN   หรือเทยีบเทา่ 

 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางผ่านเมืองครอมเวลลเ์มืองแห่งสวนผลไม้ให้ทา่นได้แวะซื7อผลไม้สด 
แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  ผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที"
ราบสงูที"มีวิวอนัสวยงาม  

 
เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว 

นาํทา่นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที"มีความงดงามดั"งภาพวาด ให้ทา่นแวะจุดชม 
วิวของทะเลสาบที"สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที"ถ่ายรูปได้สวยที"สดุของ อุทยาน
แห่งชาติเมา้ทคุ์ก้บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที"มียอดเขาเม้าทคุ้์กที"โดดเด่นด้วย
ความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนํ7าแขง็ปกคลุมตลอดปี ทะเลสาบเท
คาโป ที"สวยงามและเงียบสงบนํ7าในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางทา่นเรียกว่า
ทะเลสาบสนีํ7านม สพิีเศษนี7 เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารนํ7าแขง็ของภเูขาที"มีหิมะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที"เจ้าของฟาร์มให้
ความสาํคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกัน
นั7นทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที"เลก็
ที"สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที"ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีต
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วนัที�หา้ของการเดินทาง  (15 เมษายน 2561)         ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ล่องเรืองชมWildLife – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัที�หกของการเดินทาง (16 เมษายน 2561)          ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

จนถึงปัจจุบันหากทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วทา่นจะ
ประทบัใจกบัวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที"สวยงามราวกบัภาพวาด เดินทางสู่ 
เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที"อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที"คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํฟาร์ม
เลี7ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ7 งสนิค้าพื7นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
บาํรุงผิว เซรั"ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื7อของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่ 

คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �า อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ที"พัก  QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเทา่ 

   
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางจากไคร้สทเ์ชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองที"โรแมนติกแบบฝรั"งเศสเมือง
เดียวในนิวซีแลนด์ ชาวฝรั"งเศสตั7งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ทา่นชมเมืองอะคารัวที"ยัง
มีร้านอาหารและถนนต่างๆที"มีขื"อเป็นภาษาฝรั"งเศสที"ใช้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั7นนาํ
ทา่นล่องเรือออกจากชายฝั"งอะคารัวก่อนไปสู่ปากทางออกมหาสมุทธแปซิฟิกทางตอน
ใต้  ซึ"งทา่นจะมีโอกาสได้พบกบัสตัว์นํ7าท้องถิ"น อนัได้แก่ แมวนํ7า นกเพนกวิน และ
ปลาโลมาเฮก็เตอร์  ซึ"งจะออกมาต้อนรับและทกัทายทุกท่านอย่างน่ารักน่าเอน็ดู 

 
เที�ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
     นาํทา่นชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที"ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” 

   ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจําเมือง  ชมความงามของ  
     แม่นํ" าเอว่อน (AVON) ที"ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเยน็ ทา่นจะได้เหน็คนถ่อ

   เรือไปตามสายนํ7าที"ไหลเอื"อย มีกิ"งหลิวระย้าอยู่เหนือนํ7า เหมือนในสวนสาธารณะกลาง
   เมืองผู้ดีไม่มีผิด เที"ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากนั7นนาํทา่นขึ7นสู่ ยอดเขาแคชเมียร ์ 
   ยอดเขาสูงที"ทา่นจะสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

คํ �า                      รบัประทานอาหารคํ �า  อาหารจีน พรอ้มกุง้มงักรและเป๋าฮื" อทะเลใต ้

     นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ที"พัก   QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเทา่ 

 
 

  นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินเมืองไครส้ทเ์ชิรช์  อาคารระหว่างประเทศ  
06.05 น.  ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี"ยนเที"ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที"ยวบินที" 

QF138 
07.40 น.  ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

09.50 น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตสั เที�ยวบนิที� QF023  
16.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ… 

******************************** 
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อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดนิทาง  11 – 16  เมษายน 2561 

 

 
คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตั �ว 
 

ราคาไม่รวมตั �วเครื�องบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 88,900.- บาท 50,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  83,900.- บาท 46,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 75,900.- บาท 42,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 69,900.- บาท 39,900.- บาท 
หอ้งพกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ   10,900.- บาท  10,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที� 3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยื�นวซี่าเดี�ยวกรณุาจ่ายเพิ�ม  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยื�นวซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�เฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นั �น (เงื�อนไขการยื�นวซี่า
ขึ3นอยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** การเดนิทางในแต่ละครั 3งจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่าน ขึ2นไป หากผูโ้ดยสารที�เป็นผูใ้หญ่ตํ�ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ ;ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 
*** ราคานี3บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ;ในการเปลี�ยนแปลงราคาตามภาษนํี3ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครั 3งจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่านขึ3นไป หากจาํนวนผูโ้ดยสารตํ�ากวา่ 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ;ใน
การเลื�อนการเดนิทางหรอื เปลี�ยนแปลงราคา  
*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิ ;ในการเปลี�ยนแปลงราคาหากสายการบนิเปลี�ยนแปลงราคาหลงัจากออกราคานี3ไปแลว้ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื�องตั =วที�ลกูคา้ซื3อเองเพื�อต่อเที�ยวบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ที�จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที�ยวบนิ
ล่าชา้ หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง 
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษ หรอื ที�นั �งบนเครื�อง สามารถสะสมไมลไ์ด้เฉพาะของแควนตสัแอรไ์ลน์เท่านั2น กรุณาแจง้ใหเ้รา
ทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื�อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามที�ขอหรอืไม่ขึ3นอยู่กบัสายการบนิจะ
พจิารณาให ้
***  กรณีลกูคา้มวีซ่ีาอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทั 3งสิ3น หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื�องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ั =ว ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตั 3งแต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เนื�องจากไม่ตรง
ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม ์
*** ที"นั"งสาํหรับกรุ๊ปที"เราจองเป็นที"นั"งทั"วไปไม่ใช่ที"นั"งด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

อตัรานี2รวม 
� ค่าตั =วเครื�องบนิไป-กลบั ชั 3นประหยดั โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตลอดการเดนิทาง  
� คา่โรงแรมที�พกั (สองทา่นต่อหนึ�งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเที�ยว, คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบ ุ
� คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ไดร้ะบุ, คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% 
� คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯที�คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
� ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเที�ยวกบัทวัรเ์ท่านั2น  เงื�อนไขการคุ้มครอง 
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� หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดี�ยว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
� ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ี�อายุตํ�า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึ3นไป  (ตอ้งทาํประกนัเพิ�ม) 
� ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื�อนไขกรมธรรม ์  
� ลกูคา้ที�ไม่ไดต้รงตามเงื�อนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

� คา่นํ3ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัที� 9 ตุลาคม 2560 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ;ในการปรบัเปลี�ยน
ราคาตามภาษนํี3ามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิ�มขึ3นหลงัจากนี3 

� ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 
� คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเที�ยวประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการยื�นวีซ่าเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 2,500 บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ยื�นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ�ม 
 

อตัรานี2ไม่รวม 
� ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
� กรณีที�ตอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ�มเตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิ�มต่างหากจากค่าวซ่ีา 
� ค่านํ3าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
� ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง  
� ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
� ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% 
� ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถ ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยก

ประเป๋าที�โรงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื�อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

� ไม่มีแจกนํ2าดื�มบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
� ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื�องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชั �วโมง 

 

เงื�อนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  
� ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ�งท่าน  
� ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื�ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน 21 วนั

ทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
� หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทําวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซแีลนดล่์าชา้ ไม่ทนักําหนดการออกตั =วกบัทางสายการบนิ และผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ ;ในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั 3งหมด 
� สาํหรบัสว่นที�เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ั 3งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วนัทําการ หากไม่ไดร้บัเงนิครบทั 3งหมด

ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ;ในการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
 

เงื�อนไขการยกเลกิ  (สงกรานต์) 
ค่ามดัจาํทวัร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั)วเครื�องบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซึ�งไม่สามารถเรียกเงนิคนืได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่สามารถ

เดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื�อนไขตามนี2 
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัทาํการคนืค่ามดัจาํ 30,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 41– 59 วนัก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํตั =วท่านละ 30,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 31-40วนักอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจาํ 30,000.-บาท+คา่วซี่า(กรณีที�ยื�นวซี่าแลว้) และคา่อื�นๆ ถา้ม ีเชน่ 

- ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํทั 3งหมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตั =วแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ;ในการคนืค่าตั =ว หรอืยดึมดัจาํทั 3งหมด (บรษิทัฯ ตอ้งออกตั =วโดยสว่นใหญ่อย่างน้อย 
15-20 วนัก่อนเดนิทาง) และ หกัค่าใชจ้่าย 70% จากราคาทวัร ์
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- กรณียื�นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ;ในการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มที�จะยื�นวซ่ีา ขอยดึมดัจาํทั 3งหมด และ หกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ั 2งหมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัรจ์ะไม่มกีารคนืเงนิทั 3งหมดไม่

ว่ากรณีใด ๆ ทั 3งสิ3น  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง ตามความเหมาะสม เนื�องจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พกั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้งหรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไหท้่าน
ไดไ้ม่ว่าจาํนวนทั 3งหมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซ่ีาอนัสบืเนื�องมาจากเอกสารไม่ครบหรอืตวั
ผูโ้ดยสารเองตอบคาํถามไมช่ดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง 
ใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย นอกจากนี3บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตั =วเครื�องบนิภายในประเทศไทยที�
ท่านออกตั =วเองเพื�อต่อเครื�องในกรณีที�สายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
เอกสารในการขอวีซ่า 

� หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ํ�ากว่า 6 เดอืน 
� รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ3วครึ�งหรอื 2 นิ3ว 
� สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
� ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัที�ทาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเทา่นั 3น) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวติัการทาํงานควรระบุระยะเวลาทาํงานทั�งหมด รวมถึง ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
�  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
� หลกัฐานการเงิน ใช้สาํเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจาํ ย้อนหลงั 6 เดือน หรอื statement ย้อนหลงั 6 เดือน  

(การยื�นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วนั ทาํการขึ2นอยู่กบัสถานฑูต)  
� เดก็อายุตํ�ากว่า 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทั 3งบดิาและมารดา พรอ้มเอกสารสาํเนา
 ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

� หลกัฐานประวติัการศึกษา (สาํหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้าํเนา
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

� ใบเปลี�ยนชื�อ (ถา้มสีาํคญัมาก) 
� กรณีถา้เป็นครอบครวัที�มสีาม ีภรรยา และมบีตุรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื�นวซ่ีารวมกนัไดเ้ป็นวซ่ีาครอบครวั 
� กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ี�สามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 
� หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื�นก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าที�เพราะหากยื�นหนงัสอืเดนิทางเขา้ไป

ในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึกาํหนดวนัออกวซ่ีา 
� ระยะเวลาในการยื�นวซ่ีาประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ที�ยื�นเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจาก

สถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เลม่เดินทางไปประเทศอื�นก่อน จาํเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อน
ยื�นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทั 2งเลม่เพื�อยื�นเป็นวีซ่าเดี�ยวเท่านั2นแล้วต้องมีเวลานําเลม่
พาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัทาํการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทั 3งสิ3น 
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กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ;ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั 3งหมด หรอื หากต้องการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่าใหม่
กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม ่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครั 2ง 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้ และทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิ ;ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั 3งหมด 
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนื�องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซ่ีาทอ่งเที�ยว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ;ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั 3งหมด 
4. กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ;ในการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึ3นอยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิ ;ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั 3งหมด 

เงื�อนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานั 3นขึ3นอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื�นวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ

พจิารณาของสถานทตูได ้ซึ�งทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงั
ตามเอกสารที�ระบุเท่านั 3น 

⊗กรณุาเตรียมเอกสารที�ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที�กาํหนดเพื�อความสะดวกของท่านเองในการยื�นขอวีซ่า⊗ 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ7ในการที�จะไม่รับยื�นวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื�อนไขที�จะยื�นท่องเที�ยว*** 

 

**** เมื�อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั �งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ในการยื�นวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี2ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา สําคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที�) 
 

 

 

1. ชื�อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที�เกิด ................................................ 
3. ชื�อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................. 
4. ที�อยูปั่จจุบนั (ที�ติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ ................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ที�อยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทที์�ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื�อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที�อยูปั่จจุบนั (ที�ติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทที์�บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที�จะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ชื�อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื�อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ที�อยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้นีBสาํคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาํใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิ�มเติม 
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) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื7อวัว  ไม่ทานเนื7อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื"นๆ............................................................ 


