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Countdown New Year 2020  

ชมพลุที่จุดฉลองปีใหม่อย่างยิง่ใหญ่ อย่างเป็นทางการก่อนประเทศใดในโลก 
 
 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  25 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563  (ปีใหม่) 
 

• พเิศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ + พร้อมชมววิทีส่วยงามของเมืองควสีน์ทาวน์  

•  บุฟเฟต์ บนเรือระหว่างล่องทะเลสาบโรตวัรัว 

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  50% 

•  ชิมปลาแซลมอน และชิมเชอร์ร่ี สดใหม่จากสวน 

•  ชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมืองเมารี 

• รับประทานอาหารไทย 1 ม้ือ และ อาหารญีปุ่่น 1 ม้ือ 
 

 
 

➢➢  เมืองไคร้สท์เชิร์ช ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมีแม่น า้เอว่อน ท่ีไหลผา่นกลางเมืองอยา่ง
สงบเยอืกเยน็   

➢➢  ทะเลสาบเทคาโป ท่ีผนืน ้ามีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษน้ีเกิดจากแร่ธาตุผสมกบัธารน ้าแขง็จากภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปี
ไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเลก็ทีสุ่ด   



 

➢➢  น าท่านข้ึนกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พคี เป็นกระเชา้ท่ีนัง่ได ้4 คนระยะทางข้ึนสู่ยอดเขา 730 เมตร    
➢➢  ควนีส์ทาวน์ เมืองท่ีสวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูท่ีมีน ้าใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูงและมีกิจกรรมอนัน่าต่ืนเตน้

ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุด อาทิ เช่นนัง่เรือเจท็โบท๊ การกระโดดบนัจ้ี   
➢➢  ฟาร์มแซลม่อน (High Country  Salmon Farm ) ท่ีคุณภาพสูงและรสชาติเยีย่มเป็นฟาร์มแซลม่อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในประเทศนิวซีแลนด์   
➢➢   ชมการกระโดดบันจีเ้มืองควีนส์ทาวน์เป็นการกระโดดบนัจ้ีแห่งแรกของโลกท่ีเปิดท าการใหน้กัท่องเท่ียวท ากิจกรรม

อนัน่าต่ืนเตน้น้ีจนมีช่ือเสียงไปทัว่โลก  
➢➢  เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผา่นเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ 

( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด ์(FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ   

  
 

➢➢  ออ็คแลนด์ เมืองท่ีใหญ่อนัดบัหน่ึงเป็นเมืองท่ีส าคญัทางดา้นการคา้ การศึกษา การเงิน น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวท่ีสวยงาม
เตม็ไปดว้ยเรือนบัร้อยล า   

➢➢  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผสัประสบการณ์เบ้ืองหลงัของสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ไตร
ภาคฟอร์มยกัษ์    

➢ โรโตรัว เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยพลงัความร้อนใตพ้ิภพ มีชาวเมารีอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
➢ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี 
➢ ศูนย์วฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซ่ึงเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมือของชาวเมารี 
➢ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตดัขนแกะ 
➢ สวนสัตว์เรนโบว์ สปริงส์ ท่านชมปราเทร้าทส์สีรุ้ง ตน้เฟิร์นสีเงินและสัวตต์ามธรรมชาติของนิวซีแลนด์ 
➢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง  

3 
ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียส์ุนขั
ตอ้งแกะ - แซลม่อนฟารม์– ครอมเวลล ์ – ควีนสท์าวน ์

4 
ควีนสท์าวน–์ ทะเลสาบเต อานาว – ล่องเรือมิลฟอรด์ ซาวด ์

– เท อานาว 

5 
เท อานาว – ควีนสท์าวน ์นัง่กระเชา้พรอ้มอาหารกลางวนั – 

อ็อคแลนด ์

6 
อ็อคแลนด ์ - หมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั – อะโกรโดม – 

ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

7 
โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- เรนโบว ์สปริงส ์– ล่องเรือชม

ทะเลสาบโรโตรวั - พรอ้มอาหารกลางวนั – อ็อคแลนด ์

8 อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 



 

วนัแรก  (25 ธนัวาคม 2562)  กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์
 

วนัทีส่อง (26 ธนัวาคม 2562)  อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง  
 

วนัทีส่าม (27 ธนัวาคม 2562)    ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 
แซลม่อนฟารม์ - ทะเลสาบวานาคา  

  
  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (TG) 
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 
 
 

  

  

  

12.05 น.  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นเชค็อนิ
กระเป๋าเพ่ือเดินทางต่อต่อไปยังเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  (อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัยระหวา่ง รอแวะเปลีย่น
เครือ่ง) 

16.00 น. ออกเดินทางจากเมืองอ็อคแลนด ์โดยสายการบินแอรน์ิวซีแลนด ์เที่ยวบินที่ NZ555 
17.25 น. ถึงสนามบินเมือง ไครส้ทเ์ชิรช์  เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ น าทา่นผ่านชม เมืองไครส้ท์

เชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ชมอาคารบ้านเรือนที่ก  าหลังก่อนสร้างข้ึนมา
ใหม่เน่ืองจากเกดิแผ่นดินไหวเมื่อหลายปีก่อน บางแห่งยังมีร่องรอยความเสียหายให้เหน็สลับกบัอาคาร
สมัยใหม่ที่สร้างข้ึนมามากมาย 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  
   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า 
  

  

  

  

  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าเดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วน
ใหญ่มีอาชีพท าฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้า
พ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก 
อาทเิช่น ตุก๊ตาแกะ ฯลฯ แล้วน าทา่นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่

สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางทา่นเรียกว่า
ทะเลสาบสนี า้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะ
ปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของ
ฟาร์มให้ความส าคัญมากเพเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และ
ใกล้ๆกนันั้นทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD 
SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบ
พิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่าง
ออกมาด้านนอกแล้วทา่นจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่
สวยงามราวกบัภาพวาด  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเดินทางสู่ฟารม์แซลม่อน (High Country Salmon Farm) ที่คุณภาพสงู
และรสชาติเย่ียมเป็นฟาร์มแซลม่อนที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศ



 

นิวซีแลนด์ ให้ทา่นได้ลิ้ มรสแซลมอนสดๆ แสนอร่อยหรือจะซ้ือเป็นของฝากคนทางบ้านกเ็ป็นที่ยอดนิยม
อย่างมาก 
น าทา่นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ทา่นแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่
สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขาเซาท์
เทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน า้แขง็ปกคลุม
ตลอดปี น าทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู และเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ 
โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสูงผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้าสู่เมืองวา
นาก้า โดยมีภเูขาสูงอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ท  าให้เป็นเมืองที่มีทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของ
เกาะใต้ 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   DOUIBLE TREE BY HILTON QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีสี่ ่(28 ธนัวาคม 2562)   ควีนสท์าวน ์– ล่องเรือมิลฟอรด์ ซาวน ์– เทอานาว 
  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่
ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์
ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุง่กว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์
ซาวด ์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ 
(FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลก
ใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภมิูประเทศแบบทะเลที่เคย
เป็นธารน า้แขง็ในยุคโบราณ กดัเซาะหินท าให้น า้ทว่มแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก
ระหว่างทางทา่นจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR 
LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ทา่นจะสามารถมองสะท้อน
ภาพภเูขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่าง  และให้ทา่นด่ืมน า้แร่บริสทุธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะ
ชมน า้ตกที่มีความย่ิงใหญ่ที่ CHASM 

เทีย่ง  น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่น
ใจกบัภาพของสายน า้ตกอนัสงูตระหง่านของน า้ตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน า้นอน
อาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ  
เดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสูงผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิต
ไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า โดยมีภเูขาสูงอยู่อีกฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ท  าให้เป็นเมืองที่มี
ทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของเกาะใต้ น าทา่นเดินทางสู่เมืองเทอานาวที่สวยงามและเป็นทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สดุของเกาะใต้และใหญ่เป็นที่สองของประเทศนิวซีแลนด์ มีพ้ืนที่ถึง 344 ตารางกโิลเมตร พ้ืนน า้ที่ใส
สะอาดและเยือกเยน็และเตม็ไปด้วยป่าและภเูขาสงูที่สวยงาม 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   TE ANAU VILLAGE INN หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

วนัทีห่า้ (29 ธนัวาคม 2562)   เต อานาว – ควีนสท์าวน ์นัง่กระเชา้พรอ้มอาหารกลางวนั – อ็อคแลนด ์  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นน่ังรถโค้ชเดินทางจากเมืองเต อานาว สู่ควีนส์ทาวน์เมืองที่เตม็ไปด้วย
กจิกรรมท้าทายความสามารถมากมายเป็นเมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทปูี
และเป็นที่นิยมที่นักทอ่งเที่ยวจะต้องไม่พลาดเม่ือมาถึงเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ 

                    แนะน าทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 
เจท็โบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้ว่ิงด้วยความเรว็และหมุนได้ 360 องศา 
พร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทา่นที่น่ังเรือมีความต่ืนเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็น
ความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี้   ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวา
รวัเป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้นักทอ่งเที่ยวท ากจิกรรม
อนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือทา่น
มาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใส
และเช่ียวกราดใต้สะพาน  
(**การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้
ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล
หรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวันรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรือความ
ตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  ส าหรับผูท้ี่นัง่รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ไดซ่ื้อทัวร์น้ี
สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของทีร่ะลกึหรือเคร่ืองด่ืมตามอัธยาศัย)   
จากน้ันน าทา่น นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาบอ๊บส ์พคี ให้ทา่นได้ชมความงามของ
เมืองควีนสท์าวน์จากมุมสูงที่สามารถมองเหน็เมืองทั้งเมืองอยู่ริมทะเลสาบและ
ภเูขาสงูรอบรอบที่ตัดกบัท้องฟ้าสคีรามจะเป็นภาพที่ประทบัใจมิรู้ลืม 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบ๊อบสพ์คีพรอ้มชมวิว 
                   อันสวยงามของเมอืงควีนสท์าวน์ 
 
 
 
 
  จากน้ันเดินทางสู่ สนามบินของเมืองควีนสท์าวน ์
16.55 น. ออกเดินทางจากเมืองควีนสท์าวน ์โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เทีย่วบนิที ่ NZ626    
18.45 น. เดินทางถึงเมืองออ๊คแลนด ์เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ซ่ึงอยู่เกาะเหนือ

ของประเทศ 
  น าทา่นชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส าคัญทางด้าน

การค้าการศึกษา การเงิน น าทา่นชมทา่เรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับ
ร้อยล า  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

วนัทีห่ก (30 ธนัวาคม 2562)    อ็อคแลนด ์ - หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั – อะโกรโดม – ชมโชวก์ารแสดงของ
ชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ 
(HOBBITON MOVIE SET) สมัผัส ประสบการณ์เบื้ องหลังของ
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ 
และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้ก ากับ เซอร์ปีเตอร์ แจค๊สนั ให้ท่านได้ช่ืนชมพ้ืนที่
อนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ประกอบกบัวิว
ทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา น าชม
หมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกนั
ไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  
 น าทา่นเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่
เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการน าเน้ือสตัว์ไปฝังในดิน
ที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของเกาะเหนือที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมามากที่สดุ  
น าทา่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของ
เมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆที่เดินเรียงรายบนเวทใีห้ทา่นชม
และโชว์ความสามารถของสายพันธุ ์ให้ทา่นสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อน
อาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ และการ
ต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้   

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค า่   รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  
 
วนัทีเ่จ็ด (31 ธนัวาคม 2562)   โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- เรนโบว ์สปริงส ์– ล่องเรือชมทะเลสาบโรโตรวั 
                        พรอ้มอาหารกลางวนั – อ็อคแลนด ์ 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงาน
ด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อม
ชมบ่อน า้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกดิข้ึนจากพลังความร้อนใต้พิภพ
ที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ  
น าทา่นเดินทางสู่ เรนโบว ์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์ พนัธุป์ลาเทรา้ที่มีปลาเทร้านับ
หม่ืนตัวจาก  ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และทา่นยังสามารถชมต้นเฟิร์นสี
เงินซ่ึงเป็นสญัลักษณ์ของประเทศ มีเวลาให้ทา่นได้พักผ่อนตามอธัยาศัย ให้ทา่น
ได้สมัผัสและเรียนรู้  ความเป็นอยู่  สภาพบ้านเรือน ของผู้คนในเมืองโรโตรัว ที่
เตม็ไปด้วยชาวเมารี หรือชนพ้ืนเมืองอาศัยอยู 
หลังจากน้ันน าทา่นเพลิดเพลินกบัการ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโร
โตรัว (LAKELAND QUEEN CRUISE) กบัทวิทศัน์ของทั้งสองฟากฝั่ง ดื่มด ่ากบับรรยากาศสดุแสนโรแมน
ติกพิเศษให้ทา่นรับประทานอาหารกลางวันบนเรือที่ก  าลังล่องตลอดเส้นทางทะเลสาบ 



 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต ์บนเรือ 
 จากน้ันเดินทางสู่เมืองออ็คแลนด์ ชมสะพานฮารเ์บอร ์น าทา่นผ่านชมย่าน 
Queen street ที่เป็นถนนสายส าคัญย่านการค้า และตึกส าคัญของเมือง ผ่านชม
ย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงน่ับรถภ่านชม Parnell Rose Garden 
สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวน 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

*** COUNTDOWN NEW YEAR 2019*** 
ใหท่้านไดอิ้สระในการชมพลุฉลองปีใหม่อยากยิง่ใหญ่ก่อนประเทศไทยถงึ 6 ชัว่โมง ประเทศนิวซีแลนด์
เป็นประเทศแรกๆ ของโลกทีม่ีการจุดพลุและฉลองปีใหม่อย่างเป็นทางการ 
 
 
 
 

 
 
 
วนัทีแ่ปด (1 มกราคม 2563)   อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  ** เชิญทา่นอสิระตามอธัยาศัย ** 
11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาติแห่งเมืองอ็อคแลนด ์ 
14.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที่ TG 492 
20.50 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ.. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดนิทาง  25 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (ปีใหม่) 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 122,900.- บาท 95,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  111,900.- บาท 86,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 101,900.- บาท  78,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 95,900.- บาท   72,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   24,900.- บาท   24,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่าขึน้อยู่
กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

** จองด่วน เพราะเป็นเทศการปีใหม่ จะปิดกรุป๊ก่อนเดินทาง 45 วนั ** 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ทา่น บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรปุไดป้ระมาณ 2 อาทติยก์อ่นเดนิทาง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมูค่ณะ 
*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ต่อเทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้  
หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้ 
*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
กอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพือ่ความปลอดภยัจาก
แผน่ดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซี่า เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดลุพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าประกนัการเดนิทางให ้เนื่องจากไม่
ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์
*** ทีน่ัง่ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมูค่ณะ ไมใ่ชท่ี่นัง่ดา้นหน้าสดุ (No long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตาม
ความเหมาะสม 
อตัราน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ เจ๊ท สตาร ์
(JQ) หรอื แอรน์ิวซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึน้อยูก่บั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

2. คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
3. คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 



 

 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้หรอืกรณุา
ตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามเงื่อนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งท าประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืท าประกนัการเดนิทางเอง 

6. คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัท่ี 20 มิถนุายน 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
ราคาตามภาษนี ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 

7. ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 
8. คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
9. แจกปลั๊กท่ีใชท่ี้นิวซีแลนด ์ฟรี!!! 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซี่า 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมัต่อทา่น) 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. ค่าทปิไกด ์2 เหรยีญต่อวนัต่อคนและคา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียม 2 เหรยีญต่อวนัต่อคน สว่นคา่ทปิคนยก

ประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่
ไมม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

❑ ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
8. ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

➢ ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งทา่น ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง
บรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่า ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอ
การท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์หากเอกสารท่านล่าชา้ไมท่นัก าหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐานทีส่ถานทตูก าหนดใน
เรื่องการงาน และการเงนิ หรอืการให้ขอ้มูลทีเ่ป็นเท็จอนัเป็นผลท าให้สถานทูตปฏเิสธการออกวซี่า  บรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด หรอืหากออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สามารถคนืค่าตัว๋ได้เพราะเป็นเงือ่นไขของ
สายการบนิ 

➢ ส าหรบัค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หากไม่ไดร้บัเงนิครบ
ทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

การยกเลิก(ปีใหม่) 
❑ แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 
❑ แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 41 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทัง้หมด 30,000.-บาท 

- กรณีท่ีถกูปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทัง้หมด  
- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

❑ แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 01-30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่
เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 



 

❑ แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศนิวซแีลนด์ บรษิทัฯจะไมม่กีารคนื
เงนิทัง้หมด  

หมายเหต ุ 
- รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงการประทว้งและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  
- บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอื

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  

- ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูปฏเิสธออ
กวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเองทีใ่หเ้อกสารมาไมค่รบถว้นตามทีส่ถาทตูก าหนด หรอืการทีท่า่นใหข้อ้มลู
สว่นตวัทีเ่ป็นเทจ็ในการขอวซีา่ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสาร
เขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิ
ภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหวา่งประเทศล่าชา้ 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด*์ เทศการปีใหม่ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 35 วนั* 
❑ หนังสอืเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญั

มาก) 
❑ รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ วคร่ึงหรือ 2 นิ้ ว 
❑ ส าเนาทะเบียนบ้าน และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
❑ ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
❑ ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท  างานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น) ต้องระบุต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาท างาน 

- ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
❑ ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสงักดัต้องระบุเงินเดือน ต าแหน่ง ระยะเวลาท างานทั้งหมด เป็นภาษาองักฤษ

เท่านั้น 
❑ หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน  – ใชภ้าษาองักฤษ

เท่านั้น 
❑ เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะ 

ต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางคนเดียวต้องมีหนังสอือนุญาตทั้งบดิาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา
ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

❑ หลักฐานประวัติการศึกษา(ส าหรับเดก็นักเรียน/นักศึกษา)ภาษาองักฤษเท่านั้น อาท ิ หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน(ตัว
จริง) กรณปิีดเทอมใช้ส าเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

❑ ใบเปล่ียนช่ือ (ถ้ามีส าคัญมาก) – พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
❑ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

** ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย เพิม่เติมใบละ 
500-800บาท ข้ึนอยู่กบัเอกสารท่ีแปลนั้นๆ ** 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
❑ 1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้อง

ขอวีซ่าใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
❑ 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และ

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  



 

❑ 3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

❑ 4. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซี่าของ
ทา่น ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซีา่นัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซี่าไมส่ามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ยงัตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะยื่นท่องเท่ียว** 

 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 
................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี  ......................... 
โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ............................. 
โทรศัพทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....) แยกกนัอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 
โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 
8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่อยู่ 
......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 
  
ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
 
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 
13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการบินฯ 
ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตไ์ดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทวัร์นิวซีแลนด์ กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaifly.com/ทัวร์นิวซีแลนด์
http://www.thaifly.com/

