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รหัสโปรแกรม : 14918 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

  

 
  

              BBWW  GGrraanndd  ttoouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh        

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9เกาะใต้ 9  วนัวนั  7 คืน7 คืน  (พกัควนีทาวน์ 2 คืน)(พกัควนีทาวน์ 2 คืน)  
 

  

 
  

 
  

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย 
 
 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำท่ำนชมท่ำเรือรมิอ่ำวที่
สวยงำมเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล ำ  

  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สงำ่งำมของโอ๊คแลนด์  
  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์

ไตรภำคฟอรม์ยกัษ์  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี 
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ใหท้่ำนไดช้มฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวั 
 ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัเป็นลำ้น ๆ ตวั 
  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผ่ำนกลำง

เมอืงอยำ่งสงบเยอืกเยน็  

  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ำมสีเีขยีวอมฟ้ำ สพีเิศษนี้เกดิจำกแรธ่ำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็จำกภเูขำทีม่หีมิะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

  น ำทำ่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชำ้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตร    

  น ำทำ่นขึน้เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีำยมุำกว่ำ100 ปี ไดร้บั
สมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”  

  นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บักำร
กล่ำวขำนว่ำเป็นเสน้ทำงซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขำหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  

  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธำรน ้ำแขง็ทีง่ดงำมแห่งหนึ่งทีส่วยงำม ชมธำรน ้ำแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนล
ปำรก์ ทีม่คีวำมสวยงำมอยูใ่นเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึ่งชมควำมมหศัจรรยข์องธำร  

  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีทูีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภเูขำสงูและมกีจิกรรมอนัน่ำ
ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำกทีสุ่ด อำท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท กำรกระโดดบนัจี้  
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   ชมการกระโดดบนัจ้ีเมืองควีนสท์าวน์เป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหน้กัท่องเทีย่วท ำ
กจิกรรมอนัน่ำตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  + อาหารไทย 1 มือ้ 

 ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์  

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ก ำหนดกำรเดินทำง  5 – 13(วนัคลำ้ยวนัสวรรคต), 19 -27 ตุลำคม 2562(วนัปิยะมหำรำช) 

     16 – 24 พฤศจิกำยน 2562 / 1 – 9 ธนัวำคม 2562 
       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์  

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกำย ทำวเวอร ์–ช็อปป้ิง 
Hotel in  

Auckland 

3 

อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บำ้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะโกรโดม- 

ศูนยว์ฒันธรรมเมำรี-ชมกำรแสดงชำวเมำรีพรอ้มอำหำร

ค ำ่ 

Hotel in  

Rotorua 

4 
โรโตรวั – ถ ้ ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

5 

ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสำบเทคำโป-ชม

อนุสำวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-โอมำรำม่ำ-ครอมเวล-ควีนส์

ทำวน ์

Hotel in   

Queenstown 

6 
ควีนสท์ำวน-์ชมกำรกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบรำณ 

วอคเตอรพ์ีคฟำรม์-นัง่กระเชำ้สู่ยอดเขำบอ๊บพคี 

Hotel in   

Queenstown 

7 ควีนสท์ำวน-์ทะเลสำบวำนำกำ้-ฟ๊อกซ ์กลำเซียร ์
Hotel in  Fox 

Glacier 

8 
ฟ๊อกซ ์กลำเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟทรำนซอ์ลัไพน-์ไครส้ท์

เชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ  
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง  อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกำย ทำวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทำงเขำ้ที ่4 แถว D เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบินไทย (TG) 

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 

  

  

  

  

12.05 น.  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าทา่นชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส าคัญทางด้านการค้า     การศึกษา 

การเงิน น าทา่นชมทา่เรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล า ชมสะพำนฮำรเ์บอร ์น าทา่น

ผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายส าคัญย่านการค้า และตึกส าคัญของเมือง ผ่านชมย่าน 

Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงน่ับรถภ่านชม Parnell Rose 

Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวนมาก  หลังจากน้ันน าทา่น

ขึ้นชม หอคอยสกำย ทำวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สงูถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่า

งามของโอค๊แลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สงูที่สดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการต้ังแต่

เดือนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊แลนด์ได้

กว้างไกลกว่า 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิตี้คอมเพลก็ซ์ ซ่ึง

ประกอบไปด้วย คาสโิน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียก

ได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่ำม  อ็อคแลนด ์– หมู่บำ้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม - ชมโชวก์ำรแสดงของชำวเมำรีพรอ้ม

อำหำรค ำ่ 

 

วนัทีสี่ ่  โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมำรี- ถ ้ ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 

    น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  

    หรือเทียบเท่ำ 

  

  

  

  

  

  

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมำตำมำตำ เย่ียมชม หมู่บำ้นของชำวฮอบบทิ (HOBBITON 

   MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบ้ืองหลังของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาค

   ฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้ก ากบั เซอร์ปีเตอร์  

   แจค๊สนั ให้ทา่นได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา  

   น าชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก

   ออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงาม

   หน้าบ้าน  

เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก  

   น าทา่นเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี

   ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุง

   อาหารได้โดยการน าเน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารี

   เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของเกาะเหนือ

   ที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมามากที่สดุ  

น าทา่นสู่ อะโกรโดม ฟำรม์ทวัร ์(AGRODOME FARM) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึง

ของเมืองโรโตรัว และเปิดให้นักทอ่งเที่ยวได้เข้าชมภายในฟาร์มที่มีเจ้าแกะขนปุยแสนน่ารัก

ให้ทา่นได้สมัผัสอย่างใกล้ชิด และนอกจากน้ียังมีฟาร์มวัว ฟาร์มอลัฟาก้า ผ่านชมต้นกีวีและ

พืชพันธุต้์นไม้ต่างๆของนิวซีแลนด์ที่เป็นธรรมชาติแนะน่าอยู่ของเมืองน้ี จากน้ันให้ทา่นได้

อสิระในการช้อปป้ิงที่ร้านค้าของฟาร์ม 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL/ WAIORA LAKEDIDE HOTEL  

หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรที่ปรุงแบบชำวเมำรี พรอ้มชมโชวก์ำรแสดงของชำวพื้ นเมืองเมำรี  

 

  

  

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

แลว้น ำท่ำนสู่ ศูนยว์ฒันธรรมชำวเมำรี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงาน

ด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม 

พร้อมชมบ่อน า้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง มหัศจรรย์ที่เกิดข้ึนจากพลังความ
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วนัทีห่ำ้ ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสำบเทคำโป-อนุสำวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 

 โอมำรำม่ำ-ครอมเวล-ควีนสทำวน ์

ร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ     น าทา่นเดินทางจากทะเลสาบโร

โตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ า้หนอนเรืองแสงอนั

เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียง 

จากน้ันน า ทา่นเข้าชม ถ ้ ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)  

ถ า้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบน

ท้องฟ้ายามค ่าคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์

ท้องถิ่นจะน าทา่นน่ังเรือเข้าไปในถ า้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรือง

แสงและทา่นจะได้ชมความงดงามของถ า้หินงอกหินย้อยที่ เกดิขึ้นตาม

ธรรมชาติเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบำรบ์คิีว  

 จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

.......น.   ออกเดินทางจากออ็คแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เที่ยวบินที่ .... 

.......น.   ถึงสนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ น าทา่นชม   

   เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกำะองักฤษ”  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจีน  

   น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กั  SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่ำ 

 

  

  

  

  

  

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

    เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุง่ราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท า

   ฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่  

   ทะเลสำบเทคำโป ที่สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางทา่น

   เรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สีพิเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสำวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ 

   ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้น

   ทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   หากทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วทา่นจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด น าทา่นเดินทางผ่านชม 

   ทะเลสำบปูคำกิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ทา่นแวะจุดชมวิวของทะเลสำบที่ 

   สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยำนแห่งชำติเมำ้ทคุ์ก้ 

   บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 

   เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน า้แขง็ปกคลุมตลอดปี  
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วนัทีห่ก     ควีนสท์ำวน ์- เรือกลไฟโบรำณ –วอลเตอรพ์คีฟำรม์ – กำรกระโดดบนัจ้ี – เจท้โบท๊ 

 นัง่กระเชำ้สู่ยอดเขำบอ๊บส ์พคี 

  
 

เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

   น าทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมำรำม่ำ เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์

   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทา่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

   จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์ำวน ์ 

ค ำ่     รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ รำ้นอำหำรไทย  

     น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

  

  

  

  

  

  

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าทา่นขึ้นเรือกลไฟโบรำณ เรือจกัรไอน ้ ำประวติัศำสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ 

 วาคาทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ทา่นได้ชมความงามของทะเลสาบวาคา

ทปูีที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกทา่มกลางขุนเขาและสายน า้ใสสะอาด พร้อมสมัผัส

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์คีฟำรม์  

 **หากเรือกลไฟโปราณปิดซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปทีว่อลเตอรพึ์คฟารม์แทน  

 

   
 

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบ บำรบ์คิีว ทีว่อลเตอรพ์คีฟำรม์  
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 จากน้ันให้ทา่นได้สัมผัสกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดยการ

ชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์

ทาวน์ให้ทา่นอสิระตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนสท์าวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

มากมาย 
 

  
 

  หรือจะซ้ือทวัรน์อกรำยกำรส ำหรบักำรนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้ว่ิงด้วยความเรว็และ          หมุน

ได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทุกทา่นที่น่ังเรือมีความต่ืนเต้นและสนุก

สดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี้    

 ชมกำรกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพำนคำวำรวั เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้

นักทอ่งเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือ

ทา่นมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใสและเช่ียวกราดใต้

สะพาน  

 (กำรนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรำยกำร กรุณำติดต่อสอบถำมรำคำจำกหวัหนำ้

ทวัร ์จะไม่สำมำรถกำรนัตีว่ำจะท ำไดห้รือไม่เพรำะไม่ไดจ้องล่วงหนำ้จึงข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศ ฤดูกำล

หรือจ ำนวนจ ำนวนกำรจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลำทีเ่หมำะสมหรือควำมตอ้งกำรของคณะส่วนใหญ่  

ส ำหรบัผูที้่น ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้ สำมำรถ เดินเล่น ถ่ำยรูป ซ้ือของทีร่ะลึกหรือเครือ่งดืม่

ตำมอธัยำศยั)  

   

  หลังจากน้ันน าทา่นขึ้นกระเชำ้กอนโดล่ำสู่ยอดเขำบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้าที่น่ัง

ได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ทา่นจะ ได้สมัผัสความสวยงามของ
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วนัทีเ่จ็ด ควีนสท์ำวน ์– ทะเลสำบวำนำกำ้ – ฟ๊อกซ ์กลำเซียร ์

วนัทีแ่ปด  ฟ๊อกซ ์กลำเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรำนซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

เมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ทา่นจะมองเหน็อาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบั

ทะเลสาบวาคาทปูีที่สวยงายด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว 

 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ แบบบุฟเฟ่ตน์ำนำชำติ ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ

บอ๊บสพ์คี + พรอ้มชมวิวอนัสวยงำมของเมืองควีนสท์ำวน ์ 

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ ทะเลสำบวำนำกำ้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงู

ผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชม เมืองวานาก้า ริม

ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภเูขาสงูอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ท  าให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จากน้ันน าทา่นเดินทางต่อไปยังเมือง

ฮำสท ์ผ่านทะเลสาบและภเูขาสงูที่สวยงามเป็นภาพที่ทา่นจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก 

น าทา่นเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลำเซียร ์ชมธารน า้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนช่ันแนล

ปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่งหน่ึงชมความมหัศจรรย์ของธารน า้แขง็ที่

เคล่ือนลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธารน า้แขง็สีขาว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงาม 

                      
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่แบบตะวนัตกในโรงแรม 

    น าทา่นเดินเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
 

 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขียวหรือ

หยก ชาวเมารีเช่ือกนัว่า หินสเีขียว น้ีจะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่ำนเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝำก 

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก 

น าทา่นเดินทางสู่ สถำนีรถไฟอำเธอรพ์ำส 

(TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ทา่น น่ัง

รถไฟทรำนซอ์ลัไพน ์ ระหว่างทางผ่านชม
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วนัทีเ่กำ้  ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

ทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทาง

ซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะและต้นไม้หลากสเีปล่ียนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภเูขา

เขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้าช่ืนชมทวิทศัน์อนังดงามด่ังภาพวาด

เพลิดเพลินไปตลอดสองเข้าทาง 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรไทย 

     น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMAHOTEL AIRPORT  หรือเทยีบเทา่  
 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิภำยในประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

09.00 น. เดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ NZ…. 

10.20 น. ถึงสนามบินออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร

ภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 

14.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที่ TG 492 

20.50 น. เดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภำพ..... 

 

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

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง  5 – 13(วนัคลำ้ยวนัสวรรคต), 19 -27 ตุลำคม 2562(วนัปิยะมหำรำช) 

     16 – 24 พฤศจิกำยน 2562 / 1 – 9 ธนัวำคม 2562 
 

                    คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 

5-13 (วนัคล้ายวนัสวรรต) / 
 19-27 ต.ค.62 (วนัปิยะ) 

 

ราคารวมตั๋ว 

16-24 พ.ย.62 
1 – 9 ธ.ค.62 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศ
แล้ว) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 123,900.- บาท 126,900.- บาท 99,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  114,900.- บาท 117,900.- บาท 89,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 103,900.- บาท 106,900.- บาท  81,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 95,900.- บาท 98,900.- บาท   76,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ   21,900.- บาท  21,900.- บาท   21,900.- บาท 
หอ้งผูใ้หญ่ 3 ท่ำน ส ำหรบัท่ำนที ่3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท   2,000.- บาท 
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ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ำกอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำขึน้อยู่
กบัเอกสำรของทำ่น ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
*** รำคำน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
กำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ สว่นขนำดของกรุป๊จะสำมำรถสรุปไดป้ระมำณ 2 อำทติยก์่อนเดนิทำง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้  
หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให ้
*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพื่อควำมปลอดภยัจำก
แผ่นดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิีน่ัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ของบรษิทัฯ ทำงบรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจำกเหนือกำรควบคมุของเรำ 
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนดไ์มใ่ชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไมท่ ำประกนักำรเดนิทำงให ้เน่ืองจำกไม่ตรงตำม
เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์
*** ทีน่ัง่ส ำหรบักรุ๊ปทีเ่รำจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไมใ่ช่ทีน่ัง่ดำ้นหน้ำสดุ (long leg seat) ทำงสำยกำรบนิจะจดัทีน่ัง่ตำมควำม
เหมำะสม 
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อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจท๊ 
สตาร ์(JQ) หรือ แอรนิ์วซีแลนด ์(NZ)บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพราะข้ึนอยู่กบัตารางการบินในแต่ละวนั  

2. คำ่โรงแรมทีพ่กั (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
3. คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
4. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. สะสมไมลก์ำรบนิไทยได ้50% 
6. ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  
7. ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่ำนั้น เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอืกรณุำ
ตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 
 ลกูคำ้อำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคำ้ทีไ่ม่ไดต้รงตำมเงื่อนไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ท่ำนตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษิทัฯ หรอืท ำประกนักำรเดนิทำงเ 
 ลกูคำ้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่ำศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยูแ่ลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์
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8. คำ่น ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ และคำ่ภำษสีนำมบนิ ณ  วนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
รำคำตำมภำษนี ้ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หลงัจำกนี้ 

9. รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้ำ่นละ 2,500 บำท 
10. คำ่วซี่ำกรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คำ่แปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกคำ่วซี่ำ 
3. คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด  

การบินไทยอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน้เครื่องได้ 30 กิโลกรมัหรือตามท่ีสายการบินประกาศหากมีการ
เปล่ียนแปลงจากน้ี และสายการบินภายในประเทศโหลดได้ 23 กิโลกรมั และถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรมั 

4. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
6. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
7. ค่ำทปิไกด ์คำ่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคำ่ทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรม

ไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังำนยก
กระเป๋ำเพยีงพอ 

8. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งทำ่น ทำ่นตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำง
บรษิทัฯ เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซี่ำ ก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดำห ์) ในขอ
กำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนด ์หำกเอกสำรทำ่นล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดหรอืไมค่รบตำมมำตรฐำนทีส่ถำนทตูก ำหนดใน
เรื่องกำรงำน และกำรเงนิ หรอืกำรใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลท ำใหส้ถำนทูตปฏเิสธกำรออกวซี่ำ  บรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด หรอืหำกออกตัว๋แล้ว บรษิทัฯไม่สำมำรถคนืค่ำตัว๋ไดเ้พรำะเป็นเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ 

 ส ำหรบัคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนัท ำกำร หำกไม่ไดร้บัเงนิครบ
ทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 

 
 

เงือ่นไขกำรยกเลิก  
ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผูเ้ดินทำงยกเลิกหรือไม่

สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงื่อนไขตำมนี้  
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
2. แจง้ล่วงหน้ำ 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทำง หกัค่ำมดัท่ำนละ 30,000 บาท  
3. แจง้ล่วงหน้ำ 21 – 40 วนั ก่อนเดนิทำง  หกัค่ำใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทวัร ์ 
4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด  
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เอกสารในการขอวีซ่า 
ระยะเวลำในกำรยื่นวซี่ำประมำณ 25-30 วนั หำกมกีำรขอเอกสำรเพิม่เตมิจะตอ้งเลื่อนวนัรบัผลวซี่ำออกไปอกี 

 

ขณะน้ีตวัแทนพิจารณาวีซ่าได้ย้ายไปเมอืงปักก่ิง ประเทศจีน ทุกอย่างต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และกำร
พจิำรณำอำจจะนำนกว่ำเดมิ รบกวนทุกท่ำนเตรยีมเอกสำรใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อผลประโยชน์ของตวัท่ำนเอง 

และยื่นเอกสารผา่นศนูยย์ื่นวีซ่า (TTSERVICE New Zealand) ยงัตอ้งน ำเล่มพำสปอรต์ไปรดูเล่มเหมอืนเดมิ แต่จะไม่
น ำเล่มเขำ้สถำนฑตู สว่นผลวซี่ำจะสง่มำทำงทีบ่รษิทัฯ เป็น E-Visa (กระดำษ A4)  

 

**หำกท่ำนใดตอ้งกำรใชพ้ำสปอรต์ เพื่อเดนิทำงรบกวนแจง้กบับรษิทัฯ ล่วงหน้ำ เพื่อด ำเนินกำรคนืท่ำนกลบัไป** 
หมายเหต ุ บริษทัฯ จะด าเนินการยื่นวีซ่าแบบกรุป๊หรอืแบบครอบครวัเท่านัน้ หากท่านใดต้องใช้พาสปอรต์ 

จ าเป็นต้องยื่นวีซ่าเด่ียว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,500 บาท/ท่าน 

 

1 หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป พรอ้มส ำเนำ 1 ชุด และมหีน้ำว่ำงตดิกนั อย่ำงน้อย 
2 หน้ำ ถำ้มหีนงัสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ รบกวนถ่ำยเรคคอรด์ในเล่มแนบมำดว้ย 

2 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว 
 3. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) **ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้** 
หลกัฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรบัรอง กรณุำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใชช้ือ่ของ แต่ละสถำนฑตู) 
**ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้** 
หากเป็นภาษาไทย หรือ ทะเบียนการค้าภาษาไทย ต้องแปลท่ีสถาบนัท่ีได้รบัรองการแปลท่ีถกูต้องตามสถานฑูต
ต้องการเท่านัน้  

3.1 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวิสาหกิจ : ใช ้หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ 
(ภาษาองักฤษเท่านัน้) ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืน วนัทีเ่ริม่เขำ้ท ำงำน มอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืน  
3.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช ้ส ำเนำหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส ำเนำทะเบยีนพำณิชย์ ที่
มรีำยชือ่ผูเ้ดนิทำงและวตัถุประสงคข์องบรษิทั (ทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) แปลเป็นภาษาองักฤษ  
3.3 กรณีเกษียณอาย:ุ ใช ้หนงัสอืรบัรองกำรเกษยีณอำยกุำรท ำงำน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หรอืพมิพโ์ดยผู้
เดนิทำง เป็นภำษำองักฤษ โดยระบุวนัทีเ่กษยีณ ชื่อและทีอ่ยู่ของนำยจำ้ง ระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนล่ำสุด พรอ้ม
แนบ ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ (ถำ้ม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ใช ้หนงัสอืรบัรองจำกสถำบนักำรศกึษำนัน้ ว่ำก ำลงัศกึษำอยู ่ระบุชัน้ปีที่ 
       ศกึษำ พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ มอีำยุไม่เกนิ 1 เดอืน หรอื กรณีปิดเทอมใชส้ ำเนำบตัรนักเรยีน พรอ้มแปลภำษำ
องักฤษ 

3.5 กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธรุกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพมิพ ์หนงัสอืชีแ้จง้เกีย่วกบัอำชพีปัจจุบนั เป็นภาษาองักฤษ 
โดยชีแ้จง้ว่ำ คำ้ขำยเกีย่วกบัอะไร รำ้นคำ้ตัง้อยู่ทีใ่ด เปิดด ำเนินกำรมำแลว้กีปี่ มรีำยไดต้่อเดอืนเท่ำไร พรอ้มแนบ ส าเนา
เก่ียวกบัการเสียภาษี มำดว้ย  

4. หลกัฐานการเงิน (ประเภทออมทรพัย)์ 
4.1  ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ ออกจำกธนำคำร ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรือ หนังสือ
รบัรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ ระบุชื่อเจำ้ของบญัชทีี่ถูกตอ้งตรงตรงตำม
หน้ำพำสปอรต์ พรอ้มประทบัตรำจำกธนำคำร (ทกุทำ่นตอ้งมหีลกัฐำนกำรเงนิในกำรยืน่วซี่ำ) 
4.2 กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวั หำกใช้บญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายให้
บคุคลในครอบครวัด้วย (Bank Guarantee) เป็นภำษำองักฤษ แต่อยำ่งไรกต็ำมโดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ หำกมกีำรเงนิ



 

BW-NZ GRAND TOUR  Nth-Sth 9D (TG) OCT-DEC19   PAGE 15 

ในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิ พรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทตู
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย ) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ  
(ถ้ามี)  พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
หมายเหต.ุ. ต้องแปลจากสถาบนัท่ีได้รบัรองการแปลท่ีถกูต้องเท่านัน้  
6. ส าเนาทะเบียนบา้น (พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 16 ปีบริบรูณ์:  

8.1 สติูบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัท่ีได้รบัรองการแปลเท่านัน้) 
 8.2 หำกไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ หรอื มำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ มารดา ผู้ท่ีไม่ได้เดินทางไปด้วย 
โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 8.3  หำกไมไ่ดเ้ดนิทำงทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มกนัทัง้คู ่จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดาทัง้คู่ อนุญาต
ให้เดินทางกบัใคร โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษ 
9. กรณุำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น (เพือ่กรอกฟอรม์ในกำรยืน่วซี่ำ) 
 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซ่ีำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่าใหมก่็
ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครัง้ 
2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และทำงบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซีำ่อนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซ่ีำของท่ำน ขึน้อยู่กบัทำง
บรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำนัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร

พจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัตำม
เอกสำรทีร่ะบุเท่ำนัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนท่องเทีย่ว*** 
 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 
 

 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................. 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ ................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (TWN) ............ห้อง หรือ (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        ไม่ทานเนื้ อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  

*** ทีน่ัง่ส ำหรบักรุป๊ทีเ่รำจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมูค่ณะ ไมใ่ช่ทีน่ัง่ดำ้นหน้ำสุด (long leg seat)  
ทำงสำยกำรบนิจะจดัทีน่ัง่ตำมควำมเหมำะสม 


