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(พักควีนทาวน์ 2 คืน)(พักควีนทาวน์ 2 คืน)  
  อ็อคแลนด์ เมืองท่ีใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองท่ีส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงิน น ำท่ำนชมท่ำเรือริม

อ่ำวท่ีสวยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยล ำ  

  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ท่ีสูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์  

  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนท่ีถ่ำยท ำ
ภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์  

 โรโตรัว เมืองท่ีเต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มีชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี 
 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี 
 อะโกรโดม (AGRODOME) ให้ท่ำนได้ชมฟำร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว 
 ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ ำท่ีมีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็นล้ำน 

ๆ ตัว 

  เมืองไคร้สท์เชิร์ช ท่ีได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น ้าเอว่อน ท่ีไหลผ่ำน
กลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น  

  ทะเลสาบเทคาโป ท่ีผืนน้ ำมีสีเขียวอมฟ้ำ สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ ำแข็งจำกภูเขำท่ีมีหิมะปก
คลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุด  

  น ำท่ำนขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้ำท่ีนั่งได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร    

  น ำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ100 
ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”  

  นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำแอลป์แห่งซีกโลกใต้ท่ีได้รับ
กำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขำหิมะและต้นไมอันเขียวขจี  

  ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธำรน้ ำแข็งท่ีงดงำมแห่งหนึ่งท่ีสวยงำม ชมธำรน้ ำแข็งอีกแห่งหนึ่งท่ีอยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่น
แนลปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์ของธำร  

  ควีนส์ทาวน์ เมืองท่ีสวยงำมริมทะเลสำบวำคำทีปูท่ีมีน้ ำใสสะอำดและโอบล้อมด้วยภูเขำสูงและมีกิจกรรมอัน
น่ำตื่นเต้นที่นักท่องเท่ียวนิยมมำกที่สุด อำทิ เช่นนั่งเรือเจ็ทโบ๊ท กำรกระโดดบันจี้  

   ชมการกระโดดบันจี เมืองควีนส์ทาวน์เป็นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกท่ีเปิดท ำกำรให้นักท่องเท่ียวท ำ
กิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก  
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 พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  + อาหารไทย 1 มื อ 

 ชมการแสดงพื นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่้าแบบบุฟเฟ่ต์  

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
 

ก้าหนดการเดินทาง  13 – 21 พฤษภาคม 2562 // 15 – 23 มิถุนายน 2562 
     13 – 21 กรกฎาคม 2562 // 10 – 18 สิงหาคม 2562 
     14 – 22 กันยายน 2562 
       

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  
วันแรก  กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์  

2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิง้ 
Hotel in  
Auckland 

3 
อ็อคแลนด์ – ชมหมูบ่้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม- 
ศูนย์วัฒนธรรมเมาร-ีชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่า้ 

Hotel in  
Rotorua 

4 
โรโตรัว – ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม ่– อ็อคแลนด์ 
ไคร้สท์เชิร์ช 

Hotel in   
Christchurch 

5 
ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัข
ต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน ์

Hotel in   
Queenstown 

6 
ควีนส์ทาวน-์ชมการกระโดดบันจี -เรือกลไฟโบราณ 
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-น่ังกระเช้าสูย่อดเขาบ๊อบพีค 

Hotel in   
Queenstown 

7 ควีนส์ทาวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร ์
Hotel in  Fox 
Glacier 

8 ฟ๊อกซ์ กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช 
Hotel in   
Christchurch 

9 ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ  
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15.30 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย 
(TG) เจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง 

18.45 น.  ออกเดินทำงสู่อ็อคแลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี TG 491 
วันที่สอง  อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง 
10.45 น.  เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น ำท่ำนชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองท่ีใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองท่ีส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ 
กำรเงิน น ำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวท่ีสวยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยล ำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ น ำท่ำน
ผ่ำนชมย่ำน Queen street ท่ีเป็นถนนสำยส ำคัญย่ำนกำรค้ำ และตึกส ำคัญของเมือง ผ่ำนชมย่ำน 
Parnell Village ท่ีได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่และสวยงำม รวมถึงนั่บรถภ่ำนชม Parnell Rose 
Garden สวนท่ีรวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพำะดอกกุหลำบเป็นจ ำนวนมำก  หลังจำกนั้นน ำท่ำน
ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ท่ีสูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่ำงำม
ของโอ๊คแลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้ำงท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลก
ใต้ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคมค.ศ.1997 โดยด้ำนบนหอคอยจะ
สำมำรถชมทัศนียภำพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้ำงไกลกว่ำ 80 กิโลเมตร 
หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกำยซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คำสิโน ท่ีเปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ และโรงแรม เรียก
ได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้คอยให้บริกำร 

ค้่า   รับประทานอาหารค้่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
   น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม       อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบทิ – โรโตรัว – อะโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อม

อาหารค้่า 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท 
(HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนท่ีถ่ำยท ำ
ภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบ
บิต ขอผู้ก ำกับ เซอร์ปีเตอร์แจ๊คสัน ให้ท่ำนได้ชื่นชมพื้นท่ีอันสวยงำมของ
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ฟำร์มเลี้ยงแกะ ท่ีมีพื้นท่ีมำกกว่ำพันเอเคอร์ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai 
Ranges) อันตระกำรตำ     
น ำชมหมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก
 ออกแบบให้แตกต่ำงกันไป บำงหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงำมหน้ำบ้ำน  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  
 น ำท่ำนเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองท่ีเต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มีชำวเมำรี
อำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองท่ีมีควำมร้อนจำกใต้ดินท่ีสำมำรถปรุงอำหำรได้โดยกำรน ำ
เนื้อสัตว์ไปฝังในดินท่ีมีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะสุก อำหำรนี้ชำวเมำรี เ รี ย ก ว่ ำ ฮั ง งิ  (HANGI) 
นอกจำกนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส ำคัญของเกำะเหนือท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมำมำกท่ีสุด  
 น ำท่ำนสู่ อะโกรโดม ฟาร์มทัวร์ (AGRODOME FARM) ฟำร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโร
โตรัว และเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้ำชมภำยในฟำร์มท่ีมีเจ้ำแกะขนปุยแสนน่ำรักให้ท่ำนได้สัมผัสอย่ำง
ใกล้ชิด และนอกจำกนี้ยังมีฟำร์มวัว ฟำร์มอัลฟำก้ำ ผ่ำนชมต้นกีวีและพืชพันธุ์ต้นไม้ต่ำงๆของ
นิวซีแลนด์ท่ีเป็นธรรมชำติแนะน่ำอยู่ของเมืองนี้ จำกนั้นให้ท่ำนได้อิสระในกำรช้อปปิ้งท่ีร้ำนค้ำของ
ฟำร์ม 
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   ROTORUA SUDIMA HOTEL/ WAIORA LAKEDIDE HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

ค้่า   รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื นเมืองเมารี  
วันที่สี่   โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

แล้วน้าท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำว
เมำรี อำทิ กำรแกะสลักไม้ และกำรทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ ำพุ
ร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิง มหัศจรรย์ท่ีเกิดขึ้นจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพท่ี
พวยพุ่งจำกพื้นดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ ตำมธรรมชำติ      
น ำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเลี้ยงแกะ ฟำร์มกวำง 
ฟำร์มวัว และเนินเขำน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ท่ีมีถ้ ำหนอนเรืองแสงอัน
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง 
จำกนั้นน ำ ท่ำนเข้ำชม ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO 
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CAVES)  
ถ้ ำท่ีมีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว  ดั่ง
ดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค่ ำคืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีหำดู
ได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำท่ำนนั่งเรือเข้ำไปในถ้ ำอันเงียบสงบอันเป็น
ท่ีอยู่ของหนอนเรืองแสงและท่ำนจะได้ชมควำมงดงำมของถ้ ำหินงอก
หินย้อยท่ี เกิดขึ้นตำมธรรมชำติเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งท่ีพลำดไม่ได้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว  
 จำกนั้นเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์  

.......น.   ออกเดินทำงจำกอ็อคแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  
เท่ียวบินท่ี .... 
.......น.   ถึงสนำมบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสำมของประเทศ

นิวซีแลนด์ น ำท่ำนชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ท่ีได้รับสมญำนำมว่ำ 
“เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”  

ค้่า    รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารจีน  
   น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า         ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั น – ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อง
แกะโอมาราม่า – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองท่ีอยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีท่ีคนส่วนใหญ่มี
อำชีพท ำฟำร์มเลี้ยงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็น
ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่นตุ๊กตำแกะ เดินทำงต่อสู่
ทะเลสาบเทคาโป ท่ีสวยงำมและเงียบสงบน้ ำในทะเลสำบมีสีเขียวอมฟ้ำหรือบำงท่ำน
เรียกว่ำทะเลสำบสีน้ ำนม สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ ำแข็งของภูเขำท่ีมีหิมะปก

คลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ท่ีเจ้ำของฟำร์มให้ควำมส ำคัญมำก
เพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอันกว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่ำนจะได้เห็นโบสถ์ขนำด
เล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ท่ียังคงใช้ในกำรกำร
ประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน หำกท่ำนเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำน
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นอกแล้วท่ำนจะประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำท่ีสวยงำมรำวกับภำพวำด น ำท่ำน
เดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ท่ีมีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ให้ท่ำนแวะจุดชมวิวของทะเลสาบท่ี
สำมำรถมองเห็นยอดเขำเม้ำท์คุ้กที่ถ่ำยรูปได้สวยท่ีสุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กบริเวณเทือกเขำ
เซำท์เทิร์นแอลป์ท่ีมียอดเขำเม้ำท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยควำมสูงถึง 3,754  เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำร
น้ ำแข็งปกคลุมตลอดปี  
 

  
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนท่ีรำบสูง ผ่ำนเมืองครอมเวลล์  เมืองแห่งสวน
ผลไม้ ให้ท่ำนได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์    
 จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์  

ค้่า   รับประทานอาหารค้่า  ณ ร้านอาหารไทย  
   น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพักโรงแรม  QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 
วันที่หก        ควีนส์ทาวน์ – เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – การกระโดด

บันจี  – เจ้ทโบ๊ท – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น ำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอำยุมำ
กว่ำ100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบวำคำทีปู ซึ่งเป็นเรือท่ีเคยขน
ถ่ำนหินในสมัยก่อน ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของทะเลสำบวำคำทีปูท่ีในบรรยำกำศแสนโรแมนติกท่ำม
กลำงขุนเขำและสำยน้ ำใสสะอำด พร้อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม  
**หากเรือกลไฟโปราณปิดซ่อมประจ าปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปท่ีวอลเตอร์พึคฟาร์มแทน  
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เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม  
 

         
 จำกนั้นให้ท่ำนได้สัมผัสกับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์
โดยกำรชมกำรแสดงสุนัขต้อนแกะท่ีช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะเดินทำง
จำกเมืองควีนส์ทำวน์ให้ท่ำนอิสระตำมอัธยำศัยท่ีย่ำนกำรค้ำใจกลำงเมืองควีนส์ทำวน์ท่ีมีร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มมำกมำย 
 

  
 

  หรือจะซื อทัวร์นอกรายการส้าหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี  
 เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมำให้วิ่งด้วยควำมเร็วและ          

หมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับท่ีมีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่ำนท่ีนั่งเรือมีควำมตื่นเต้น
และสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้   
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 ชมการกระโดดบันจี ที่สะพานคาวารัว เป็นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกท่ีเปิดท ำกำรให้
นักท่องเท่ียวท ำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกและเป็นกิจกรรมท่ีจะพลำด
ไม่ได้เมื่อท่ำนมำเท่ียวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ ำอันใส
และเชี่ยวกรำดใต้สะพำน  

 (การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจาก
หัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะท้าได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ นอยู่กับสภาพ
อากาศ ฤดูกาลหรือจ้านวนจ้านวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการ
ของคณะส่วนใหญ่  ส้าหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื อ
ของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)  

   
  หลังจำกนั้นน ำท่ำนขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็น

กระเช้ำท่ีนั่งได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร  ท่ำนจะได้
สัมผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์ท้ังเมืองในมุมสูงท่ีท่ำนจะ
มองเห็นอำคำร บ้ำนเรือนท่ีปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกับทะเลสำบ
วำคำทีปูท่ีสวยงำยด้ำนล่ำง ชมยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ๊อบส์พีค + พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ 

วันที่เจ็ด        ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภำพท่ีสวยงำมระหว่ำงทำงท่ีเป็นภูเขำสูงผ่ำนไร่

องุ่นท่ีน ำมำผลิตไวน์ท่ีมีชื่อเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำก้ำ แวะชม เมืองวำนำก้ำ ริมทะเลสำบท่ีสวยงำม
โดยมีภูเขำสูงอยู่อีกฟำกหนึ่งของทะเลสำบท่ีท ำให้เป็นเมืองท่ีมีทัศนียภำพท่ีสวยงำมและน่ำอยู่เมือง
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ของนิวซีแลนด์ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมืองฮาสท์ ผ่ำนทะเลสำบและภูเขำสูงท่ีสวยงำมเป็น
ภำพท่ีท่ำนจะประทับใจตลอดสองข้ำงทำง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธำรน้ ำแข็งอีกแห่งหนึ่งท่ีอยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปำร์ก ท่ี
มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์ของธำรน้ ำแข็งท่ีเคลื่อนลงมำอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรน้ ำแข็งสีขำวระยิบระยับ สลับกับสีเขียว
มรกตอันงดงำม               

      
 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่าแบบตะวันตกในโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินเข้ำสู่ท่ีพัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
วันที่แปด       ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิตกิะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิต
หินสีเขียวหรือหยก ชำวเมำรีเชื่อกันว่ำ หินสีเขียว นี้จะช่วยรักษำควำม
สงบ แข็งแรง และจะน ำอ ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่าน
เลือกซื อหยกเพ่ือเป็นของฝาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ท่ำน นั่งรถไฟทรานซ์อัล
ไพน ์ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำแอลป์แห่งซีกโลกใต้ท่ีได้รับกำรกล่ำวขำน
ว่ำเป็นเส้นทำงซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขำหิมะและต้นไม้หลำกสีเปลี่ยนไปตำมฤดูกำลท่ีสวยท่ีสุด สลับกับ
ภูเขำเขียวขจี และฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเล็มหญ้ำชื่นชม
ทิวทัศน์อันงดงำมดั่งภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้ำ
ทำง 
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ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ร้านอาหารไทย 
   น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก  SUDIMAHOTEL AIRPORT  หรือเทียบเท่ำ  
วันที่เก้า  ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
  น้าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองไคร้สท์เชิร์ช 
09.00 น. เดินทำงสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ NZ…. 
10.20 น. ถึงสนำมบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผู้โดยสำร

ภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 
13.10 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 492 
20.25 น. เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ..... 
 

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

อัตราค่าบริการ 
 

ก้าหนดการเดินทาง  13 – 21 พฤษภาคม 2562 // 15 – 23 มิถุนายน 2562 
     13 – 21 กรกฎาคม 2562 // 10 – 18 สิงหาคม 2562 
     14 – 22 กันยายน 2562 

 

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่าง
ประเทศ 

(รวมตั๋วบินภายในประเทศแล้ว) 
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 118,900.- บาท 94,900.-บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  108,900.- บาท 84,900.-บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 98,900.- บาท  76,900- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 92,900.- บาท   71,900.- บาท 
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ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ   18,900.- บาท   18,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง  ท่ำนท่ี 3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

กรุ๊ปเดินทางทางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 อนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ นเครื่องได้ 30 กิโลกรัม กรุ๊ปที่
เดินทางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป อนุญาตให้โลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมต่อท่านส้าหรับการบนไทย 
ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยวกรุณำจ่ำยเพิ่ม  3,500 บาท 
หรือมีเหตุจ ำเป็นต้องใช้พำสปอร์ตต้องยื่นวีซ่ำก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น 
(เงื่อนไขกำรยื่นวีซ่ำขึ้นอยู่กับเอกสำรของท่ำน ทำงบริษัทฯ จะเป็นคนพิจำรณำ)   
*** รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน้ ำมันของสำยกำรบิน 
*** กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึ นไป หำกผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่ต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือ ปรับรำคำเพิ่มขึ้น ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรุปได้
ประมำณ 2 อำทิตย์ก่อนเดินทำง 
*** ในกรณีท่ีออกตั๋วแล้วยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตั๋วให้ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขของตั๋ว
แบบหมู่คณะ 
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วท่ีลูกค้ำซื้อเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ท่ีจะมำเดินทำงกับคณะ
เรำหำกเท่ียวบินล่ำช้ำ  
หรือจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือท่ีนั่งบนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบใน
ตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมท่ีขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสำย
กำรบินจะพิจำรณำให ้
*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทท่ีมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตราำนและสูงประมำณ 1-4 ชั้นเพื่อ
ควำมปลอดภัยจำกแผ่นดินไหวและกำรเท่ียวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นกำรชมธรรมชำติที่นั่งรถยำวในแต่ละวัน  
***  กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท้ังสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำ
หน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   
*** กรณีลูกค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น เนื่องจำกเหนือกำรควบคุม
ของเรำ 
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*** กรณีลูกค้ำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทำงบริษัทฯ จะไม่ท ำประกันกำรเดินทำง
ให้ เนื่องจำกไม่ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 
*** ท่ีนั่งส ำหรับกรุ๊ปท่ีเรำจองเป็นท่ีนั่งท่ัวไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ท่ีนั่งด้ำนหน้ำสุด (long leg seat) ทำงสำยกำรบินจะ
จัดที่นั่งตำมควำมเหมำะสม 

อัตรานี รวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสำยกำรบินไทย (TG ) และสำยกำรบินภำยในประเทศ 
เจ๊ท สตำร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับตารางการบินในแต่ละวัน  

2. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเท่ียว, ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ี
ระบ ุ

3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรท่ีได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 
4. ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
5. สะสมไมล์กำรบินไทยได้ 50% 
6. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 

1,000,000 บำท  
7. ส้าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั น เงื่ อนไขการ

คุ้มครอง 
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกัน (รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถ
จัดท ำเองได้ หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ    
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คุ้มครองผู้ท่ีอำยุต่ ำ กว่ำ 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องท ำประกันเพิ่ม) 
 ลูกค้ำอำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์   
 ลูกค้ำท่ีไม่ได้ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้องท ำประกันกับทำงบริษัทฯ หรือท ำประกัน
กำรเดินทำงเ 
 ลูกค้ำท่ีจอยแลนด์ ท่ีอำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์

8. ค่ำน้ ำมันจำกสำยกำรบิน และค่ำภำษีสนำมบิน ณ  วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำร
ปรับเปลี่ยนรำคำตำมภำษีน้ ำมันหำกสำยกำรบินมีกำรปรับเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้ 

9. รำคำรวมวีซ่ำแล้ว กรณีมีวีซ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่ำนละ 2,500 บำท 
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10. ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 
บาท หรือ จ้าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม 

 

อัตรานี ไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
2. กรณีท่ีต้องมีแปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ 
3. ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  

กรุ๊ปเดินทางทางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 อนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ นเครื่องได้ 30 กิโลกรัม กรุ๊ป
ที่เดินทางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป อนุญาตให้โลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมต่อท่านส้าหรับการบนไทย 
ส่วนสายการบินภายในประเทศโหลดได้ 23 กิโลกรัม และถือขึ นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง  
5. ค่ำอำหำรท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  ค่ำโทรศัพท์  ค่ำซักรีด ฯลฯ 
6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
7. ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยก

ประเป๋ำท่ีโรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำ ง เพรำะ
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ 

8. ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช้าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน ท่ำนต้องเตรียม
เอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำ ก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 21
วัน หรือ( 3 สัปดำห์ ) ในขอกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ หำกเอกสำรท่ำนล่ำช้ำไม่ทันก ำหนด
หรือไม่ครบตำมมำตราำนท่ีสถำนทูตก ำหนดในเรื่องกำรงำน และกำรเงิน หรือกำรให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จอัน
เป็นผลท ำให้สถำนทูตปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ  บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำท้ังหมด หรือ
หำกออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สำมำรถคืนค่ำตั๋วได้เพรำะเป็นเง่ือนไขของสำยกำรบิน 
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 ส ำหรับค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันท ำกำร หำก
ไม่ได้รับเงินครบท้ังหมดก่อนวันเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิก  

ค่ามัดจ้าทัวร์จะถูกน้าไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้
เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี  

1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ้าทั งหมด  
2. แจ้งล่วงหน้ำ 41 – 59 วนั ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดท่ำนละ 30,000 บาท  
3. แจ้งล่วงหน้ำ 21 – 40 วัน ก่อนเดินทำง  หักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์  
4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกีารคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด 
5. ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินท้ังหมด  

 

เอกสารในการขอวีซ่า 
ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 25-30 วัน หำกมีกำรขอเอกสำรเพิ่มเติมจะต้องเลื่อนวันรับผลวีซ่ำออกไปอีก 

 

ขณะนี ตัวแทนพิจารณาวีซ่าได้ย้ายไปเมืองปกักิ่ง ประเทศจีน ทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั น และกำรพิจำรณำอำจจะนำนกว่ำเดิม รบกวนทุกท่ำนเตรียมเอกสำรให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์
ของตัวท่ำนเอง 

และยื่นเอกสารผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า (TTSERVICE New Zealand) ยังต้องน ำเล่มพำสปอร์ตไปรูดเล่ม
เหมือนเดิม แต่จะไม่น ำเล่มเข้ำสถำนฑูต ส่วนผลวีซ่ำจะส่งมำทำงท่ีบริษัทฯ เป็น E-Visa (กระดำษ A4)  

**หำกท่ำนใดต้องกำรใช้พำสปอร์ต เพื่อเดินทำงรบกวนแจ้งกับบริษัทฯ ล่วงหน้ำ เพื่อด ำเนินกำรคืน
ท่ำนกลับไป** 
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หมายเหตุ  บริษัทฯ จะดา้เนินการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปหรือแบบครอบครัวเท่านั น หากท่านใดต้องใช้
พาสปอร์ต จ้าเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท/ท่าน 

 
1 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ นไป พร้อมส ำเนำ 1 ชุด และมีหน้ำว่ำง

ติดกัน อย่ำงน้อย 2 หน้ำ ถ้ำมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ รบกวนถ่ำยเรคคอร์ดในเล่มแนบมำด้วย 
2 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ วคร่ึง หรือ 2 นิ ว 

 3. หลักฐานการท้างาน (จดหมายรับรองการท้างาน) **ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น** 
หลักาำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของ 
แต่ละสถำนฑูต) **ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น** 
หากเป็นภาษาไทย หรือ ทะเบียนการค้าภาษาไทย ต้องแปลที่สถาบันที่ได้รับรองการแปลที่ถูกต้องตามสถาน
ฑูตต้องการเท่านั น  

3.1 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ : ใช้ หนังสือรับรองการท้างานของบริษัทที่
ท้างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่านั น) ระบุต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน วันท่ีเริ่มเข้ำท ำงำน มีอำยุไม่เกิน 1 เดือน  
3.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช้ ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ ส ำเนำ
ทะเบียนพำณิชย์ ท่ีมีรำยชื่อผู้เดินทำงและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ท่ีคัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ  
3.3 กรณีเกษียณอายุ: ใช้ หนังสือรับรองกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
พิมพ์โดยผู้เดินทำง เป็นภำษำอังกฤษ โดยระบุวันท่ีเกษียณ ชื่อและท่ีอยู่ของนำยจ้ำง ระยะเวลำกำรท ำงำน
และเงินเดือนล่ำสุด พร้อมแนบ ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ (ถ้ำม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ใช้ หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำนั้น ว่ำก ำลังศึกษำอยู่ ระบุชั้นปีท่ี 
       ศึกษำ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น มีอำยุไม่เกิน 1 เดือน หรือ กรณีปิดเทอมใช้ส ำเนำบัตรนักเรียน พร้อม
แปลภำษำอังกฤษ 

3.5 กรณีเป็นแม่ค้า, ท้าธุรกิจส่วนตัว, ท้าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์ หนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับอำชีพปัจจุบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยชี้แจ้งว่ำ ค้ำขำยเกี่ยวกับอะไร ร้ำนค้ำตั้งอยู่ท่ีใด เปิดด ำเนินกำรมำแล้วกี่ปี มีรำยได้ต่อ
เดือนเท่ำไร พร้อมแนบ ส้าเนาเกี่ยวกับการเสียภาษี มำด้วย  

4. หลักฐานการเงิน (ประเภทออมทรัพย์) 
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4.1  ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น ออกจำกธนำคำร ย้อนหลัง 6 เดือน 
หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ท่ีออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น ระบุชื่อ
เจ้ำของบัญชีท่ีถูกต้องตรงตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต พร้อมประทับตรำจำกธนำคำร (ทุกท่ำนต้องมีหลักาำน
กำรเงินในกำรย่ืนวีซ่ำ) 
4.2 กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หำกใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย (Bank Guarantee) เป็นภำษำอังกฤษ แต่อย่ำงไรก็ตำมโดยเฉพำะคู่
สำมี-ภรรยำ หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ำยท่ีมีกำรเงินมำกกว่ำจะต้องท ำจดหมำยรับรองกำรเงิน พร้อมระบุ
ชื่อและควำมสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถำนทูตเป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย ) 

5. ส้าเนาทะเบียนสมรส / ส้าเนาทะเบียนหย่า / ส้าเนาใบมรณะบัตร / ส้าเนาเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  
(ถ้ามี)  พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
หมายเหตุ.. ต้องแปลจากสถาบันที่ได้รับรองการแปลที่ถูกต้องเท่านั น  
6. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
7. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
8. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 16 ปีบริบูรณ์:  

8.1 สูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ได้รับรองการแปลเท่านั น) 
 8.2 หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ มารดา ผู้ที่ไม่ได้เดนิทาง
ไปด้วย โดยให้ทางอ้าเภอออกให้เท่านั น เป็นภาษาอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ  
 8.3  หำกไม่ได้เดินทำงท้ังบิดำและมำรดำ พร้อมกันท้ังคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดาทั งคู่ 
อนุญาตให้เดินทางกับใคร โดยให้ทางอ้าเภอออกให้เท่านั น เป็นภาษาอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
9. กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน (เพื่อกรอก
ฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ) 
 

กรณีถูกปฎิเสทวซี่า  

1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด หรือ หากต้องการยื่นค้า
ร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั ง 



 

รหัสโปรแกรม : LPB2-BWNZTG04 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้ว 
และทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด 
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักาำนปลอม บิดเบือน
ข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเท่ียว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด 
4. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ำน ขึ้นอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด 
 
 

เงื่อนไขส้าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่

สำมำรถแทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมี
ควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังตำมเอกสำรท่ีระบุเท่ำนั้น 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก้าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยืน่วีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตาม
เงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว*** 
 

**** เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 
(ข้อมูลตรงนี ทางบริษัทฯ จะน้าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส้าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่) 

 
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ............................................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนท่ีเกิด .................................................... 
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................................................................... 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..............................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์  ...................................... 
โทรศัพท์บ้ำน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถำนท่ีท ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ท่ีท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 
6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส   (.....) หย่ำ    (.....) ม่ำย     (.....) อยู่กินฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกันอยู่ 
 ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ท่ีบ้ำน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทำงไปด้วยกัน   กรุณำระบุ  
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 ชื่อ-นำมสกุล ..............................................................................................   ควำมสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นำมสกุล ..............................................................................................   ควำมสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ 
....................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ ..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ........................................... 
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ.......................................................... 
(ข้อนี้ส ำคัญมำก หำกข้อมูลไม่ตรงตำมควำมเป็นจริงจะมีผลท ำให้สถำนทูตปฏิเสธวีซ่ำหรือออกไม่ทันวันเดินทำง) 
 ข้อมูลส่วนตัวเพ่ิมเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............ห้อง หรือ (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 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 หอ้งพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง    
 11. อำหำร         ไม่ทำนเน้ือวัว       ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
 

*** ท่ีนั่งส ำหรับกรุ๊ปท่ีเรำจองเป็นท่ีนั่งท่ัวไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ท่ีนั่งด้ำนหน้ำสุด (long leg seat)  
ทำงสำยกำรบินจะจัดที่นั่งตำมควำมเหมำะสม 


