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Countdown New Year 2020  
ชมพลุที่จุดฉลองปีใหม่อยา่งยิ่งใหญ่ อย่างเป็นทางการก่อนประเทศใดในโลก 

 

  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) ฟำร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวทีเปิดให้เข้ำชมภำยในฟำร์มเลี้ยง

แกะ และผลไม้ 
 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”  

  ควีนส์ทาวน์ เมืองท่ีสวยงำมริมทะเลสำบวำคำทีปูท่ีมีน้ ำใสสะอำดและโอบล้อมด้วยภูเขำสูงและมีกิจกรรมอัน
น่ำตืน่เต้นท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมำกที่สุด อำทิ เช่นนั่งเรือเจ็ทโบ๊ท กำรกระโดดบันจี้  

   ชมการกระโดดบันจี เมืองควีนส์ทาวน์เป็นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกท่ีเปิดท ำกำรให้นักท่องเท่ียวท ำ
กิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก  
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  เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ำรักริมฝั่งทะเลทำงตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลำงของเมือง
ท่ำเรือล่ำปลำวำฬ  

  เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่ำนเขตป่ำพรุ ป่ำเบญจพรรณ ทุ่งกว้ำง เข้ำสู่วนอุทยานแห่งชาติ
มิลฟอร์ดซาวด์  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสนท์าวน์  

 อาหารไทย 1 มื อ 

 ชมการแสดงพื นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่้าแบบบุฟเฟ่ต์  
 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  

 

ก้าหนดการเดินทาง  28 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 (ปีใหม่) 
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วันแรก (วันเสาร์ที่ 28 ธนัวาคม 2562)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ 
15.30 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย 

(TG) เจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง 
18.45 น.  ออกเดินทำงสู่อ็อคแลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี TG 491 
วันที่สอง (วนัอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562)  อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) 
                                                     ช็อปปิ้ง 
12.05 น.  เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์  

2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง–หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง Hotel in  Auckland 

3 
อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหาร
ค่้า 

Hotel in  Rotorua 

4 โรโตรัว – ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ 
Hotel in   

Christchurch 

5 
อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช  ชมเมือง –พิพิธภัณฑ์แคนเบอร์
เบอร่ี – สวนสาธารณะ – ช้อปปิ้ง 

Hotel in   
Christchurch 

6 ไคร้สท์เชิร์ช – ชมวาฬไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช 
Hotel in   

Christchurch 

7 
ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนสุาวรีย์
สุนขัต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน ์

Hotel in   
Queenstown 

8 
ควีนส์ทาวน-์ชมการกระโดดบันจี -เรือกลไฟโบราณ 
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค 

Hotel in   
Queenstown 

9 ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์  
Hotel in   

Queenstown 

10 ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ  
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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 ำ
ท่ำนขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ท่ีสูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์
สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้ำงท่ีสูงท่ีสุดในซีก
โลกใต้ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคมค.ศ.1997 โดยด้ำนบนหอคอยจะ
สำมำรถชมทัศนียภำพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้ำงไกลกว่ำ 80 กิโลเมตร 
หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกำยซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คำสิโน ท่ีเปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง ร้ำนอำหำร บำร์ 
คำเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้คอยให้บริกำร 

ค้่า   รับประทานอาหารค้่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
   น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL  หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม (วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562)    อ็อคแลนด์ – หมูบ่้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม – ชมโชว์

การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค้่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) 
สัมผัสประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ 
เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้ก ำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่ำน
ได้ชื่นชมพื้นท่ีอันสวยงำมของฟำร์มเลี้ยงแกะ ท่ีมีพื้นท่ีมำกกว่ำพัน
เอเคอร์ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai 
Ranges) อันตระกำรตำ น ำชมหมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเรื่อง 
The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่ำงกัน
ไป บำงหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงำมหน้ำบ้ำน  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  
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 น ำท่ำนเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองท่ีเต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มีชำวเมำรี
อำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองท่ีมีควำมร้อนจำกใต้ดินท่ีสำมำรถปรุงอำหำรได้โดยกำรน ำ
เนื้อสัตว์ไปฝังในดินท่ีมีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะสุก อำหำรนี้ชำวเมำรีเรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกนี้
เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส ำคัญของเกำะเหนือท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมำมำกที่สุด  
น ำท่ำนสู่ อะโกรโดม ฟาร์มทัวร์ (AGRODOME FARM) ฟำร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโต
รัว และเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้ำชมภำยในฟำร์มท่ีมีเจ้ำแกะขนปุยแสนน่ำรักให้ท่ำนได้สัมผัสอย่ำง
ใกล้ชิด และนอกจำกนี้ยังมีฟำร์มวัว ฟำร์มอัลฟำก้ำ ผ่ำนชมต้นกีวีและพืชพันธุ์ต้นไม้ต่ำงๆของ
นิวซีแลนด์ท่ีเป็นธรรมชำติแนะน่ำอยู่ของเมืองนี้  จำกนั้นให้ท่ำนได้อิสระในกำรช้อปปิ้งท่ีร้ำนค้ำของ
ฟำร์ม 

   น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค้่า   รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื นเมืองเมารี  
วันที่สี่  (วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562)   โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ –  
                                                     อ็อคแลนด์   
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์
ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี อำทิ กำรแกะสลักไม้ และกำรทอ
เครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ท่ีเกิดขึ้น
จำกพลังควำมร้อนใต้พิภพท่ีพวยพุ่งจำกพื้นดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ ตำม
ธรรมชำติ  
น ำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเลี้ยงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเข น้อย ใหญ่
สู่เมืองไวโตโม่ท่ีมีถ้ ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถิ่น 
จำกนั้นน ำ ท่ำนเข้ำชม ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO 
CAVES) ถ้ ำท่ีมีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว 
ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค่ ำคืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีหำดู
ได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำท่ำนนั่งเรือเข้ำไปในถ้ ำอันเงียบสงบอันเป็นท่ี
อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่ำนจะได้ชมควำมงดงำมของถ้ ำหินงอกหิน
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ย้อยท่ีเกิดขึ้นตำมธรรมชำติเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งท่ีพลำดไม่ได้ จำกนั้น
เดินทำงสู่เมืองอ๊อคแลนด์ ให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งย่ำนควีนส์สตรีท และ อิสระในกำรเสี่ยงโชคท่ีคำสิโน 

ค้่า    รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารจีน  
   น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

*** COUNTDOWN NEW YEAR 2019*** 
ให้ท่านได้อิสระในการชมพลุฉลองปีใหม่อยากยิ่งใหญ่ก่อนประเทศไทยถงึ 6 ชั่วโมง ประเทศ
นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกๆ ของโลกทีม่ีการจุดพลุและฉลองปีใหม่อย่างเปน็ทางการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ห้า (วันพุธที่ 1 มกราคม  2563)     อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง สวนสาธารณะแฮกลีย์ –  
                                ยอดเขาแคชเมียร์ – พิพิธภัณฑ์แคนเบอเบอรี่  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 จำกนั้นเดินทำงสู่ สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์  
11.00น.   ออกเดินทำงจำกอ็อคแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินท่ี  
12.25น.   ถึงสนำมบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสำมของประเทศนิวซีแลนด์ น ำท่ำนชม เมืองไคร้สท์

เชิร์ช ท่ีได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”เดินทำงสู่ตัวเมืองไคร้สท์เชิร์ช 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น ำท่ำนชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ท่ีได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอก

เกาะอังกฤษ” ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ สวนสำธำรณะท่ีใหญ่และ
ร่มรื่นของเมืองนี้ ชมควำมงำมของ แม่น ้าเอว่อน (AVON) ท่ีไหลผ่ำน
สวนและกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น มีกิ่งหลิวระย้ำอยู่เหนือน้ ำ เหมือน
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ในสวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่มีผิด เท่ียวชมสวนพฤกษศำสตร์ น ำชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ 
(CANTERBURY MUSEUM)ท่ีบอกเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ก่อนท่ีชำว
เมำรีจะเข้ำมำครอบครองดินแดนแห่งนี้ ชมโครงกระดูกของนกมัวท่ีขุดพบในประเทศนิวซีแลนด์และ
ได้สูญพันธุ์ไปแล้วและชมควำมเป็นอยู่ของชำวเมำรีท่ีมำอยู่ในประเทศนี้จำกอดีตไม่ว่ำจะเป็นท่ีอยู่
อำศัย เครื่องประกอบอำหำร เครื่องดนตรี และสิ่งต่ำงๆท่ีสืบทอดกันมำจนถึงปัจจุบัน  จำกนั้นน ำ
ท่ำนขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขำสูงท่ีท่ำนจะสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพอันงดงำมของเมือง
ไคร้สท์เชริ์ชแบบ 360 องศำ ณ จุดชมวิว  

ค้่า    รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
   น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  CHRISTCHURCH SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่หก(วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม  2563)    ไครส้ท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงขึ้นทำงตอนเหนือของเกำะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมือง
เล็กๆน่ำรักริมฝั่งทะเลทำงตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลำง
ของเมืองท่ำเรือล่ำปลำวำฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองท่ี
อุดมสมบูรณ์ เหมำะส ำหรับกำรเพำะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ำมี
ชื่อเสียงด้ำนกำรจัดทัวร์ชมปลำวำฬเป็นอย่ำงมำก และยังเป็นเจ้ำแรกใน
นิวซีแลนด์จัดให้มีทัวร์ชมปลำวำฬ  
(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุ หรือ
ลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ แลส าหรับ
เด็กอายุต่ ากว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพ่ือความปลอดภัย)  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก   
 น ำท่ำนลงเรือยอร์ชล ำใหญ่ที่มีควำมจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลำงทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ 
        กำรผจญภัย ชมปลำวำฬยักษ์พันธุ์สเปร์ิม ซึ่งเป็นสัตว์ท่ีสง่ำงำมท่ีสุดของโลกในธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด 

ท่ำนอำจจะพบกับปลำโลมำสีเทำ นกทะเลหลำกชนิดแมวน้ ำ และอำจจะยังได้ชมปลำวำฬอีก
หลำกหลำยพันธุ์ท่ีแวะเวียนเข้ำมำเยือนชำยฝั่งในบำงฤดูกำลอีกด้วย  (ใช้เวลาในการล่องเรือ
ประมาณ 2 ชั่วโมง)  
จำกนั้นเดินทำงกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช  
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ค้่า              รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารจีน  
  น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  CHRISTCHURCH SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่เจ็ด(วันศุกร์ที่ 3 มกราคม  2563)    ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั น – ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัข  

ต้องแกะ – โอมาราม่า – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองท่ีอยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีท่ีคนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำฟำร์มเลี้ยง
แกะ หรือฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็น
ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่นตุ๊กตำ
แกะ เดินทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ท่ีสวยงำมและเงียบสงบน้ ำใน
ทะเลสำบมีสีเขียวอมฟ้ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำทะเลสำบสีน้ ำนม สีพิเศษนี้เกิด
จำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ ำแข็งของภูเขำท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรีย์
สุนัขต้อนแกะ ท่ีเจ้ำของฟำร์มให้ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอันกว้ำง
ใหญ่ และใกล้ๆกันนั้น ท่ำนจะได้เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่ี
เล็กท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่
จำกอดีตจนถึงปัจจุบันหำกท่ำนเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำน
นอกแล้วท่ำนจะประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำท่ีสวยงำม
รำวกับภำพวำด น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ท่ีมีควำมงดงำมดั่ง
ภำพวำด ให้ท่ำนแวะจุดชมวิวของทะเลสาบท่ีสำมำรถมองเห็นยอดเขำ
เม้ำท์คุ้กท่ีถ่ำยรูปได้สวยท่ีสุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์ คุ้ก  บริเวณ
เทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ท่ีมียอดเขำเม้ำท์คุ้กท่ีโดดเด่นด้วยควำมสูงถึง 
3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน้ ำแข็งปกคลุมตลอดปี  

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

ค้่า   รับประทานอาหารค้่า  ณ ภัตตาคารจีน  
   น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพักโรงแรม  QUEENSTOWN  MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่แปด   (วันเสาร์ที่ 4 มกราคม  2563)    ควีนส์ทาวน์ – การกระโดดบนัจี  – เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร ์
พีคฟาร์ม – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น ำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอำยุมำ

กว่ำ100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบวำคำทีปู ซึ่งเป็นเรือท่ีเคยขน
ถ่ำนหินในสมัยก่อน ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของทะเลสำบวำคำทีปูท่ีในบรรยำกำศแสนโรแมนติกท่ำม
กลำงขุนเขำและสำยน้ ำใสสะอำดพร้อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม   
**หากเรือกลไฟโปราณปิดซ่อมประจ าปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปท่ีวอลเตอร์พึคฟาร์มแทน  

           
 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม  
จำกนั้นให้ท่ำนได้สัมผัสกับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทใน
ฟำร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยกำรชมกำรแสดงสุนัขต้อนแกะท่ีช่วย
ผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะเดินทำงจำกเมืองค
วีนส์ทำวน์ให้ท่ำนอิสระตำมอัธยำศัยท่ีย่ำนกำรค้ำใจกลำงเมืองควีนส์
ทำวน์ท่ีมีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มมำกมำยหรือจะซื อทัวร์นอก
รายการส้าหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี  เจ็ทโบ๊ท 
(JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมำให้วิ่งด้วยควำมเร็ว
และหมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับท่ีมีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ท่ำน
ท่ีนั่งเรือมีควำมตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้  
ชมการกระโดดบันจี ที่สะพานคาวารัว เป็นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกท่ีเปิดท ำกำรให้
นักท่องเท่ียวท ำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกและเป็นกิจกรรมท่ีจะพลำดไม่ได้เมื่อ
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ท่ำนมำเท่ียวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ ำอันใสและเชี่ยวกรำดใต้
สะพำน  

 (การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจ้ีเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจาก
หัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะท าได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการ
ของคณะส่วนใหญ่  ส าหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อ
ของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)  

ค้่า รับประทานอาหารค้่า แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีค + พร้อมชม
วิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์  

 
 
 
 

 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่เก้า (วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม  2563) ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 ออกเดินทำงสู่มิลฟอร์ดซำวน์ โดยผ่ำนทะเลสำบเตอำนำว ซึ่งเป็นทะเลสำบท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่ำนเขตป่ำพรุ ป่ำเบญจพรรณทุ่งกว้ำง เข้ำสู่วน
อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วน
ท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกำศให้เป็นมรดกโลกทำง
ธรรมชำติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่ำวคือภูมิ
ประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธำรน้ ำแข็งในยุคโบรำณ กัดเซำะหินท ำให้น้ ำ
ท่วมแทนท่ีกลำยเป็นอ่ำวลึกระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชมควำมงำมท่ีสร้ำงโดย
ธรรมชำติทะเลสำบ MIRROR LAKE ทะเลสำบท่ีใสรำวกระจก เป็น
ทะเลสำบท่ีท่ำนจะสำมำรถมองสะท้อนภำพภูเขำ ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่ำง  
และให้ท่ำนดื่มน้ ำแร่บริสุทธิ์จำกธรรมชำติท่ี MONKEY CREEK และแวะ
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ชมน้ ำตกท่ีมีควำมยิ่งใหญ่ที ่CHASM 
เที่ยง  น้าทา่นล่องเรือส้าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมควำมงำมของธรรมชำติโดยรอบ ตื่น

ตำตื่นใจกับภำพของสำยน้ ำตกอันสูงตระหง่ำนของน้ ำตกโบเวน ซึ่งมีควำมสูง160เมตรจำกหน้ำผำ 
ชมแมวน้ ำนอนอำบแดดบนโขดหินอย่ำงสบำยใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์
บนเรือ  
เดินทำงสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภำพท่ีสวยงำมระหว่ำงทำงท่ีเป็นภูเขำสูงผ่ำนไร่องุ่นท่ี
น ำมำผลิตไวน์ท่ีมีชื่อเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำก้ำ โดยมีภูเขำสูงอยู่อีกฟำกหนึ่งของทะเลสำบท่ีท ำให้
เป็นเมืองท่ีมีทัศนียภำพท่ีสวยงำมและน่ำอยู่เมืองของเกำะใต้ น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเทอำนำวท่ี
สวยงำมและเป็นทะเลสำบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกำะใต้และใหญ่เป็นท่ีสองของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นท่ี
ถึง 344 ตำรำงกิโลเมตร พ้ืนน้ ำท่ีใสสะอำดและเยือกเย็นและเต็มไปด้วยป่ำและภูเขำสูงท่ีสวยงำม 

ค้่า                รับประทานอาหารค้่า ณ ร้านอาหารไทย 
                    น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
วันที่สิบ (วันจันทร์ที่ 6 มกราคม  2563)     ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น้าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองควีนส์ทาวน์ 
09.35น. เดินทำงสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ NZ614 
11.25น. ถึงสนำมบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผู้โดยสำร

ภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 
14.50 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492 
20.50 น. เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ..... 
 

****************************** 
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ก้าหนดการเดินทาง  28 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 (ปีใหม่) 
 

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 
ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่าง

ประเทศ 
(รวมตั๋วบินภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 139,900.- บาท 112,900.-บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  126,900.- บาท 109,900.-บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 112,900.- บาท  99,900- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 109,900.- บาท   89,900.- บาท 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ   27,900.- บาท   27,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง  ท่ำนท่ี 3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

 
ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยวกรุณำจ่ำยเพิ่ม  2,500 บาท 
หรือมีเหตุจ ำเป็นต้องใช้พำสปอร์ตต้องยื่นวีซ่ำก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น 
(เงื่อนไขกำรยื่นวีซ่ำขึ้นอยู่กับเอกสำรของท่ำน ทำงบริษัทฯ จะเป็นคนพิจำรณำ)   
** จองด่วน เพราะเป็นเทศการปีใหม่ จะปิดกรุ๊ปก่อนเดินทาง 45 วัน ** 
*** 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 ้
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*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทท่ีมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1 -4 ชั้นเพื่อ
ควำมปลอดภัยจำกแผ่นดินไหวและกำรเท่ียวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นกำรชมธรรมชำติที่นั่งรถยำวในแต่ละวัน  
***  กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท้ังสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำ
หน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   
*** กรณีลูกค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทำงบริษัทฯ จะไม่ท ำประกันกำรเดินทำง
ให้ เนื่องจำกไม่ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 
*** ท่ีนั่งส ำหรับกรุ๊ปท่ีเรำจองเป็นท่ีนั่งท่ัวไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ท่ีนั่งด้ำนหน้ำสุด  (No long leg seat) ทำงสำยกำร
บินจะจัดท่ีนั่งตำมควำมเหมำะสม 
 
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. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 

1,000,000 บำท ส้าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั 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
กำรเดินทำงเอง 
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6. ค่ำน้ ำมันจำกสำยกำรบิน และค่ำภำษีสนำมบิน ณ  วันที่ 20 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรปรับเปลี่ยนรำคำตำมภำษีน้ ำมันหำกสำยกำรบินมีกำรปรับเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้ 

7. รำคำรวมวีซ่ำแล้ว กรณีมีวีซ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่ำนละ 3,000 บาท 
8. ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 

บาท หรือ จ้าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม 
9. แจกปลั๊กที่ใช้ที่นิวซีแลนด์ ฟรี!!! 

 
อัตรานี ไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
2. กรณีท่ีต้องมีแปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ 
3. ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน) 
4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง  
5. ค่ำอำหำรท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  ค่ำโทรศัพท์  ค่ำซักรีด ฯลฯ 
6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
7. ค่ำทิปไกด์ 2 เหรียญต่อวันต่อคนและค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียม 2 เหรียญต่อวัน

ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ำท่ีโรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและ
สะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ 

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
หรือไม่ครบตำมมำตรฐำนท่ีสถำนทูตก 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 

 
 

การยกเลิก(ปีใหม)่ 
 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 30,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 41 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ้าทั งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ้าทั งหมด  
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว  

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 01-30 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดเพราะเป็นช่วงพีค 
(เทศกาลปีใหม่เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจ้งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ บริษัทฯจะ
ไม่มีกำรคืนเงินท้ังหมด  

 
หมายเหตุ  

- รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพักใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองกำรประท้วงและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำม
สะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  
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- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสิ่งผิด
กฎหมำยหรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อม
เสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว  

- ทำงบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่ำนได้ไม่ว่ำจ ำนวนท้ังหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ี
สถำนทูตปฏิเสธออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเองท่ีให้เอกสำรมำไม่ครบถ้วนตำมท่ีสถำทูต
ก ำหนด หรือกำรท่ีท่ำนให้ข้อมูลส่วนตัวท่ีเป็นเท็จในกำรขอวีซ่ำ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวท่ีพ ำนักอยู่
ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศไทยท่ีท่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อ
เครื่องในกรณีท่ีสำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ 

 หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และถ่ายส้าเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา
ทั งหมด (ส้าคัญมาก) 

 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
 ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
 ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัทท่ีท ำงำนอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั น) ต้องระบุต ำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลำ

ท ำงำน 

- ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกิจกำร พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
 ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสังกัดต้องระบุเงินเดือน ต ำแหน่ง ระยะเวลำท ำงำนท้ังหมด เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั น 
 หลักฐานการเงิน ใช้ส้าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน  

– ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั น 
 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ 

ต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญำตท้ังบิดำและมำรดำ 
พร้อมเอกสำรส ำเนำทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ (ภาษาอังกฤษเท่านั น) 

 หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ(ส ำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ)ภาษาอังกฤษเท่านั น อำทิ หนังสือรับรองจำกทำง
โรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้ส ำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำก
โรงเรียน   
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 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมีส ำคัญมำก) – พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

** ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่าย 
เพ่ิมเติมใบละ 500-800บาท ขึ นอยู่กับเอกสารที่แปลนั นๆ ** 
 

กรณีถูกปฎิเสธวซี่า  
 1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด หรือ หากต้องการ

ยื่นค้าร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั ง 
 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้ว และทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  
 3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือน

ข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์
ท้ังหมด 

 4. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูต
ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน ขึ้นอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด 
 

เงื่อนไขส้าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำม
ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังตำมเอกสำรท่ีระบุเท่ำนั้น 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก้าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซา่ หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า  

ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่ท่องเที่ยว** 
 

**** เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 
 
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 
 ชื่อ-นำมสกุล ................................................................................................. ควำมสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นำมสกุล ................................................................................................. ควำมสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ .................................................................................
ท่ีอยู่ .............................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ......................................................... 
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่    (......)  ไม่เคย       (......)  เคย ประเทศ............................................... 
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ข้อมูลส่วนตัวเพ่ิมเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ......................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) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..............ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ……..........…ห้อง     
 
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว   ไม่ทำนเนื้อหมู   ไม่ทำนสัตว์ปีก    ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ............................................................ 
13. รีเควสท่ีนั่ง..............................................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อื่นๆ) 
(ทางบริษัทฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ ตามท่ีรีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กับพิจารณาของทางสาย
การบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็นหลัก) 
 
 
 


