
 

 

 
 
 
 
 
 

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตนั – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ
ครอมเวลล์ - ควนีส์ทาวน์ -  ชมการกระโดดบันจีจ้ัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว 

ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พคีฟาร์ม ชมการตดัขนแกะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 เตม็อ่ิมกบัอาหารพื้นเมืองท่ีหลากหลายใหท้่านไดล้ิ้มรสชาติ 
 พิเศษ!! เมนูกุง้ล็อปสเตอร์  
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) 
 
กาํหนดการเดินทาง 

เดอืน เมษายน 2562 23 - 28 
เดอืน พฤษภาคม 2562 7 – 12 , 21 - 26 
เดอืน มถุินายน  2562 4 – 9 , 18 - 23 

 
 
 



 

 

 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ –  สนามบินอ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ( ช้ัน 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์  
พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มกีฎหมายห้ามนําเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมอืงโดยเดด็ขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองออ๊คแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG 491  
 

วนัที่สอง  สนามบินอ๊อคแลนด์ -  สนามบินไคร้สเชิร์ท  - เที่ยวชมเมอืง  

10.45 น.  ถึงสนามบินเมอืงอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมอืงไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์ 
..................น.  ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์เท่ียวบินท่ี …………………. 
…...........น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์นาํท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้   

(เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.)   
  ชมเมอืงไคร้สเชิร์ทที่ได้ช่ือว่า เมืองอังกฤษนอก เกาะอังกฤษไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากองักฤษ เป็นเมืองใหญ่และ

เก่าแก่ท่ีสุดของเกาะใต ้ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจาํเมือง ชมความงามของแม่นํ้าเอว่อนผ่าน
ตวัเมืองก่อใหเ้กิดทศันียภาพท่ีงดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุกสาย ผา่นชมสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะ
แฮกลีย ์ตั้งอยูบ่ริเวณกลางเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช นบัวา่เป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชอุ่มและกวา้ง
ใหญ่ไพศาลแลว้ ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้นมาเดินเล่น ออกกาํลงักายและพกัผ่อน โดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน 
ท่ีจะมีดอกไมผ้ลิบานอย่างสวยงามมาก และสวนดอกไมส้วยงามอยู่ทัว่เมืองไปหมด จนไดรั้บการขนานนามว่า
เป็น GARDEN CITY OF THE WORLD ทาํให้เมืองน้ี ข้ึนช่ือเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกลชิ้ดกับธรรมชาติ มี
สถานท่ีท่องเท่ียว มากมายสวยงามในเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เช่น จตุรัสวิกตอเรีย, กีว่ีเฮา้ส์, วิหารคาธีดตลั ข้ึนยอดเขา
แคชเมียร์ เป็นตน้ นาํชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร่ี ตั้งอยู่หนา้ประตูทางเขา้สวนพฤกษชาติ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี จดั
แสดงเร่ืองราวของชาวเมารี และนกมวัท่ีเป็นสตัวท์อ้งถ่ิน ซ่ึงไดส้าบสูญไปจากโลกน้ีแลว้ และการเขา้มาตั้งรกราก
ของชาวยุโรปผิวขาว เป็นตน้ และประวติัศาสตร์ของการสาํรวจ ทางทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต)้ นอกจากนั้น
แลว้ ยงัมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเซอร์เอด็มนัด ์ฮิลลารี ใชเ้ม่ือคร้ังพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตต์ั้งแสดงอยูอี่กดว้ย   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั QUALITY HOTEL ELMS  หรือเทียบเท่า 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

วนัที่สาม ไคร้สเชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ– ควนีส์ทาวน์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง และถือเป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศนิวซีแลนด ์มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงส่ิงท่ีทาํใหท้ะเลสาบแห่งน้ีกลายเป็น
จุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนิวซีแลนด ์กเ็น่ืองจากสีเทอร์ควอยซ์ของนํ้าในทะเลสาบ ท่ี
เกิดจากการละลายของนํ้าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซ่ึงไดก้ดักร่อนชั้นหินอนัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก่อนท่ีจะ
ไหลลงสู่ทะเลสาบ และเม่ือแสงอาทิตยต์กลงกระทบกบันํ้า สารละลายเหล่าน้ีก็สะทอ้นแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์
ท่ีสวยงาม ใกลก้นัจะมีอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ สร้างดว้ยทองสมัฤทธ์ิในปี ค.ศ.1968  เพ่ือเป็นการยกย่องคุณความ
ดีท่ีช่วยงานใหช้าวบา้นมีกินมีใชจ้นถึงทุกวนัน้ี เน่ืองจากประเทศนิวซีเเลนด ์เป็นประเทศท่ีเล้ียงเเกะไวใ้นการทาํ
การคา้ ไม่วา่จะขนแกะ เน้ือแกะ นมแกะ จึงมีผูช่้วยสาํคญัคือสุนขัตอ้นแกะ ไวส้าํหรับตอ้นแกะ และไล่หมาป่าดว้ย 
และใกล้ๆ  กนันั้น ท่านจะไดเ้ห็นโบสถข์นาดกะทดัรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท่ี์เล็ก
ท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงในปัจจุบนัยงัใชใ้นการประกอบพิธีการต่างๆ อยู ่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารญ่ีปุ่น) 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงควนีส์ทาวน์ นาํท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใตข้องนิวซีแลนดท่ี์เต็ม

ไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบสีสนัสวยงาม เชิญสมัผสักบัธรรมชาติอนังดงาม ผา่นชมทศันียภาพของทสัมนั 
กราเซียธารนํ้ าแข็งสายใหญ่ซ่ึงละลายและกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลัน่กรองนํ้ าตามธรรมชาติจน
กลายเป็นนํ้าทะเลสาบท่ีสวยงาม ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามมากดัง่ภาพวาดอีกแห่ง
หน่ึงของนิวซีแลนด ์จนไดช่ื้อวา่ MILLION DOLLAR VIEW คลา้ยๆ กบัทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นนํ้าท่ีละลาย
มาจากภูเขานํ้าแขง็ เวลาแดดออก นํ้าจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดนํ้าจะออกเป็นสีนํ้านม  

  เมอืงควนีส์ทาวน์ เมืองท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ีช่ือ THE REMARKABLES อุดมไปดว้ยธรรมชาติ
อนัสวยงามบนชายฝ่ังของทะเลสาบวาคาติปู ทาํให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้ งสถานท่ี
ท่องเท่ียวของคนทัว่ไป และคู่ฮนันีมูนท่ีตอ้งการความโรแมนติกแบบส่วนตวั ไม่เพียงแต่มีทศันียภาพสวยงาม
เท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทนัสมยั ร้านกาแฟ ไนตค์ลบั แหล่งชอ้ปป้ิงและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะ
กบัฤดูกาล ซ่ึงพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภยั สําหรับผูรั้กการทาํกิจกรรมทา้ทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลาย
ประเภท   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี)  
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 
 

วนัที่ส่ี ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พคี ฟาร์ม – ชมการตดัขนแกะ – ควนีส์ทาวน์- ผ่านชมการกระโดด
บันจีจ้มัพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเน่ืองจากเป็นเรือท่ีมีส่วนในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็น
เพียงลาํเดียวซ่ึงเหลือตกทอดมาจากยุคท่ีการทาํเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกล
ไฟรุ่นอนุรักษ ์ท่ีใชพ้ลงังานไอนํ้ าจากถ่านหิน เป็นเคร่ืองจกัรคู่ขนาด 500 แรงมา้ ภายในเรือตกแต่งดว้ยไมแ้ละ
ทองเหลืองอยา่งงดงามเป็นเรือโดยสารเพียงหน่ึงในไม่ก่ีลาํซ่ึงเหลืออยู่ในซีกโลกใตท่ี้ยงัคงใชพ้ลงังานจากถ่านหิน 
จากนั้นชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์พีคฟาร์ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว ์วอลเตอร์พีคฟาร์มแกะบนยอดเขา
ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของประเทศนิวซีแลนด ์ชมโชวสุ์นขัตอ้นแกะจากฟาร์ม
พ้ืนเมือง ดูการทาํงานของสุนขัเล้ียงแกะ และชมการสาธิตการตดัขนแกะ ซ่ึงขนแกะน้ีถือเป็นผลิตภณัฑส่์งออกท่ีมี
ช่ือเสียงของนิวซีแลนด ์รวมทั้งสตัวน่์ารักๆ พร้อมใหอ้าหารสตัวต่์างๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม 
บ่าย  นําท่านชมการกระโดดบันจี ้(BUNGY JUMP) พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาท่ีควีนส์ทาวน์  กบัการการกระโดดบนัจ้ีจมัป์ 

กิจกรรมชวนหวาดเสียวอนัเล่ืองช่ือของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพ่ือวดัใจคนกลา้ โดยมีความสูงถึง 43 
เมตร ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นตน้กาํเนิดของการกระโดบนัจ้ีจมัป์ท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก จึงทาํใหใ้นแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวใจกลา้หลัง่ไหลมาวดัใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งท่ีน่ียงัมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม
อีกดว้ย ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นดว้ยความเร็วสูงไปตามแม่นํ้าช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะ
แก่งและโขดหิน ค่อนขา้งคดเค้ียวไปมาและหมุน360องศา มีการเหว่ียงคลา้ยบานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงนํ้ า 
ถูกคิดคน้ข้ึนโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรือเจ็ทของท่ีน่ี ดูน่าต่ืนเตน้เร้าใจ
มากกว่าท่ีอ่ืน เพราะเป็นตน้ตาํรับของเรือเจ็ท มีผูม้าทา้ทายความหวาดเสียวน้ีแลว้กว่า 2 ลา้นคน เป็นเรือท่ีไดรั้บ
การออกเเบบเป็นพิเศษ ลาํตวัเรือทาํดว้ยอลมิูเนียมอยา่งหนาแน่น ใชเ้วลาในการเล่นประมาณ 1.30    (สําหรับท่าน
ใดที่สนใจกจิกรรมต่างๆ กรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์)   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) พเิศษ!! เมนูกุ้งลอ็ปสเตอร์  
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

วนัที่ห้า ควนีส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –  เมอืงทไวเซิล  - แอชเบอร์ตนั – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซ้ือผลไมน้านาชนิด มีทั้ งผลไม้สด และผลไมอ้บแห้ง ของ

นิวซีแลนด์ ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนกัท่องเท่ียว  ทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ท่ีสวยงามเหมือน
ภาพวาดของนิวซีแลนด ์ผา่นชมทุ่งหญา้ท่ีเล้ียงมา้ ววั และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก เมืองน้ียงัมีท่ีพกั และรีสอร์ทเลก็ๆ 
น่ารัก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม 
บ่าย  เดินทางผา่นเมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด ์ นาํท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm)  

  ให้ท่านไดช้มวิธีการเพาะเล้ียงปลาแซลมอน ซ่ึงทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยงั
สามารถเลือกซ้ือและชิมปลาแชลมอนสดๆไดอี้กดว้ย แลว้ผ่านชมทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีมีฉากหลงัเป็นยอดเขาท่ี
ปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปีเขา้สู่ ทะเลสาบพคูากิ ทะเลสาบท่ีสวยงามจนไดช่ื้อว่า Million Dollar View ซ่ึงมี ยอด
เขาเมา้ท์คุก้ท่ีมีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารนํ้ าแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลงั 
(สําหรับท่านท่ีสนใจจะนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์)  จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่เมือง
ไคร้สทเ์ชิร์ช ระหวา่งทางแวะเมืองแอชเบอร์ตนั แวะใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกของนิวซีแลนด ์อาทิ ครีมรก
แกะ หรือครีมหนา้เดง้ เซร่ัมรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภณัฑบ์าํรุงสุขภาพ และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากขนแกะ ต่างๆ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 

 

วนัที่เจด็ สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลีย่นเคร่ือง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.05 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม   
10.00 น. หลงัจากนั้นออกเดนิทางกลบัสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์  เที่ยวบินที่ NZ 534 
11.20 น.  เดนิทางถึงสนามอ๊อคแลนด์  แวะเปลีย่นเคร่ือง เพ่ือเดินทางสู่ ประเทศไทย 
13.10 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG492  
20.25 น.  เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดนิทาง 
 

 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดนิทางวนัที่ :   

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 72,900 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 12,900 

 

***สําหรับรายการนี ้ไม่มห้ีองพกั Triple Room*** 
*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมกีารปรับเปลีย่นในกรณทีีค่ณะผู้เดินทางมไีม่ถึง 20 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คอื ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *** 
ทิปเจ้าหน้าที่ขบัรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวนัในการเดนิทาง ) 

เพือ่ขวญัและกาํลงัใจของเจ้าหน้าทีน่ะคะ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วซ่ีาเดีย่ว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน*  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลีย่ 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า/ท่าน) 
 ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรม

ส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 



 

 

 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 เงือ่นไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลกูคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า

จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

การยกเลกิและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เกบ็ค่ามดัจาํ 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่า

ของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจาํทั้งหมด 
 

เอกสารในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือ่ทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ 

** การยืน่ขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืน่วซ่ีา 15 วนัทําการ) ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนด์เปลีย่นระเบียบใหม่ การยืน่ขอวซ่ีานิวซีแลนด์ต้องส่งเอกสารไปพจิารณาที่ต่างประเทศ 

เพราะฉะนั้นเอกสารที่ยืน่จะต้องเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน *** 

1. สําหรับบุคคลทั่วไป 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านที่มพีาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 สาํเนาบตัรประชาชน  
 สาํเนาทะเบียนบา้น ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็นภาษาองักฤษ 

 



 

 

 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร ต้องแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานการเงิน คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ  ช่ือ – นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPORT  

(อพัเดตยอดเงนิก่อนวนัทีจ่ะยืน่วซ่ีาไม่เกนิ 30 วนั)     
 จดหมายรับรองบัญชีเงนิฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีานิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
2.  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สําเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย ์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย   
แปลเป็นภาษาองักฤษ และ พร้อมประทบัตรายางบริษัท 
3.  กรณีทําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใชส้ําเนาบตัรขา้ราชการ

เพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที่เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
3. สําหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีทาํจากท่ีวา่การอาํเภอ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ 
ตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา(ภาษาองักฤษ) 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ่ากวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้) (ภาษาองักฤษ) 
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาองักฤษ) 
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง (ภาษาองักฤษ) 
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาองักฤษ) 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัฐานการเงิน STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา (ภาษาองักฤษ) 
 จดหมายรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บับุตร  (ภาษาองักฤษ) 

4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณา

ผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 
หมายเหตุวซ่ีา 

 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เด่ียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดนิทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผู้เดนิทาง มตีัว๋เอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ต้องยืน่วซ่ีาเดีย่ว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 



 

 

 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพิ้จารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วนั  
 

  



 

 

 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน*** 
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