
  

      
ทัวร์นิวซีแลนด์ : TOUR26849 

  
  

              BBWW  GGrraanndd  ttoouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh        

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

  

 
  

 
  

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย 
 
 

➢➢  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำท่ำนชมท่ำเรอืรมิอ่ำวที่
สวยงำมเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล ำ  

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

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

เมอืงอย่ำงสงบเยอืกเยน็  

➢➢  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ำมสีเีขยีวอมฟ้ำ สพีเิศษนี้เกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็จำกภูเขำทีม่หีมิะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมำสูท่ะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรียส์ุนัขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสุด  

➢➢  น ำท่ำนขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชำ้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตร    

➢➢  น ำท่ำนขึน้เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีำยุมำกว่ำ100 ปี ไดร้บั
สมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”  

➢➢  นัง่รถไฟทรานซ์อลัไพน์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บักำร
กล่ำวขำนว่ำเป็นเสน้ทำงซึง่โอบลอ้มดว้ยภูเขำหมิะและตน้ไมอ้นัเขยีวขจี  

➢➢  ฟ๊อกซ์ กลาเซียร ์ธำรน ้ำแขง็ทีง่ดงำมแห่งหนึ่งทีส่วยงำม ชมธำรน ้ำแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนล
ปำรก์ ทีม่คีวำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึ่งชมควำมมหศัจรรยข์องธำรน ้ำแขง็  

➢➢  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีูทีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภูเขำสงูและมกีจิกรรมอนัน่ำ
ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำกทีสุ่ด อำท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท กำรกระโดดบนัจี้  



  

➢➢   ชมการกระโดดบนัจ้ีเมืองควีนสท์าวน์เป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหน้กัท่องเทีย่วท ำ
กจิกรรมอนัน่ำตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  

• พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  + อาหารไทย 1 มือ้ 

• ชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 – 19 มกรำคม 2564 

     8-16,15-23 กุมภำพนัธ ์2564//7-15,21-29 มีนำคม 2564 
       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์  

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกำย ทำวเวอร ์–ช็อปป้ิง 
Hotel in  

Auckland 

3 

อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บำ้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะโกรโดม- 

ศูนยว์ฒันธรรมเมำรี-ชมกำรแสดงชำวเมำรีพรอ้มอำหำร

ค ำ่ 

Hotel in  

Rotorua 

4 
โรโตรวั – ถ ้ ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

5 

ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสำบเทคำโป-ชม

อนุสำวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-โอมำรำม่ำ-ครอมเวล-ควีนส์

ทำวน ์

Hotel in   

Queenstown 

6 
ควีนสท์ำวน-์ชมกำรกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบรำณ 

วอคเตอรพ์ีคฟำรม์-นัง่กระเชำ้สู่ยอดเขำบอ๊บพีค 

Hotel in   

Queenstown 

7 ควีนสท์ำวน-์ทะเลสำบวำนำกำ้-ฟ๊อกซ ์กลำเซียร ์
Hotel in  Fox 

Glacier 

8 
ฟ๊อกซ ์กลำเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟทรำนซอ์ลัไพน-์ไครส้ท์

เชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ  



  

วนัแรก   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

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

 

วนัที่สำม  อ็อคแลนด ์– หมู่บำ้นฮอบบิท – โรโตรวั - อะโกรโดม - ชมโชวก์ำรแสดงของชำวเมำรีพรอ้ม

อำหำรค ำ่ 

 

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ประตูทำงเขำ้ที่ 4 แถว D เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบินไทย (TG) 

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 

 

  

  

  

  

12.05 น.  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

เที่ยง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านชมเมืองอ็อคแลนด ์เมอืงที่ใหญ่อนัดับหนึ่ง เป็นเมืองที่ส าคัญทางด้านการค้า     การศึกษา 

การเงิน น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล า ชมสะพำนฮำรเ์บอร ์น าท่าน

ผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายส าคัญย่านการค้า และตึกส าคัญของเมือง ผ่านชมย่าน 

Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงน าท่านนั่งรถผ่านชม Parnell 

Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวนมาก  หลังจากนั้น

น าท่านขึ้นชม หอคอยสกำย ทำวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สงูถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็น

สญัลักษณ์สง่างามของโอค๊แลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สดุในซีกโลกใต้ เปิด

ให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊

แลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอม

เพลก็ซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และ

โรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 

    น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  

    หรือเทียบเท่ำ 

  

  

  

  

  

  

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

   น าท่านเดินทางสู่ เมืองมำตำมำตำ เย่ียมชม หมู่บำ้นของชำวฮอบบิท (HOBBITON 

   MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาค 

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

   แจค๊สนั ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา  

   น าชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก

   ออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงาม

   หน้าบ้าน  

เที่ยง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก  



  

วนัที่สี ่  โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมำรี- ถ ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

   น าท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี

   ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรงุ

   อาหารได้โดยการน าเนื้อสตัว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสกุ อาหารนี้ชาวเมารี

   เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้ เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของเกาะเหนือ

   ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ  

น าท่านสู่ อะโกรโดม ฟำรม์ทวัร ์(AGRODOME FARM) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหนึ่ง

ของเมืองโรโตรัว และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในฟาร์มที่มีเจ้าแกะขนปุยแสนน่ารัก

ให้ท่านได้สมัผัสอย่างใกล้ชิด และนอกจากนี้ ยังมีฟาร์มวัว ฟาร์มอลัปาก้า ผ่านชมต้นกีวีและ

พืชพันธุต้์นไม้ต่างๆของนิวซีแลนด์ที่เป็นธรรมชาติและน่าอยู่ของเมืองนี้  จากนั้นให้ท่านได้

อสิระในการช้อปป้ิงที่ร้านค้าของฟาร์ม 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั   ROTORUA SUDIMA HOTEL/ WAIORA LAKEDIDE HOTEL  

หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรที่ปรุงแบบชำวเมำรี พรอ้มชมโชวก์ำรแสดงของชำวพื้ นเมืองเมำรี  

 

  

  

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

แลว้น ำท่ำนสู่ ศูนยว์ฒันธรรมชำวเมำรี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงาน

ด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม 

พร้อมชมบ่อน า้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกดิขึ้นจากพลังความ

ร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้ นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ  

น าท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว 

และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ า้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีง 

จากนั้นน า ท่านเข้าชม ถ ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)  

ถ า้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบน

ท้องฟ้ายามค ่าคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์

ท้องถิ่นจะน าท่านนั่งเรือเข้าไปในถ า้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรือง

แสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ า้หินงอกหินย้อยที่ เกดิขึ้นตาม

ธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้  

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบำรบ์ีคิว  

 จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

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

.......น.   ถึงสนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านชม   

   เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกำะองักฤษ”  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจีน  

   น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่ำ 

 

 



  

วนัที่หำ้ ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสำบเทคำโป-อนุสำวรียส์ุนขัตอ้งแกะ 

 โอมำรำม่ำ-ครอมเวล-ควีนสทำวน ์

  

  

  

  

  

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

    เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท า

   ฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่  

   ทะเลสำบเทคำโป ที่สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางท่าน

   เรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สีพิเศษนี้ เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสำวรียส์ุนขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ 

   ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้น

   ท่านจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด น าท่านเดินทางผ่านชม 

   ทะเลสำบปูคำกิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสำบที่ 

   สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทค์ุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยำนแห่งชำติเมำ้ทค์ุก้ 

   บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทค์ุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 

   เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน า้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

 

  
 

เที่ยง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

   น าท่านเดินทางผ่านเมืองโอมำรำม่ำ เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์

   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

   จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์ำวน ์ 

ค ำ่     รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ รำ้นอำหำรไทย  

     น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

วนัที่หก     ควีนสท์ำวน ์- เรือกลไฟโบรำณ –วอลเตอรพ์ีคฟำรม์ – กำรกระโดดบนัจ้ี – เจ็ทโบท๊ 

 นัง่กระเชำ้สู่ยอดเขำบอ๊บส ์พีค 

  

  

  

  

  

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าท่านขึ้นเรือกลไฟโบรำณ เรือจักรไอน ้ำประวติัศำสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ 

 วาคาทปีู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคา

ทปีูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน า้ใสสะอาด พร้อมสมัผัส

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์ีคฟำรม์  

 **หากเรือกลไฟโบราณปิดซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเล็กล่องไปทีว่อลเตอรพี์คฟารม์แทน  

 

   
 

เที่ยง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบ บำรบ์ีคิว ที่วอลเตอรพ์ีคฟำรม์  

 

         
 

 จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดยการ

ชมการแสดงสนุัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์

ทาวน์ให้ท่านอสิระตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนสท์าวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

มากมาย 
 

  
 

  หรือจะซ้ือทวัรน์อกรำยกำรส ำหรบักำรนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 



  

วนัที่เจ็ด ควีนสท์ำวน ์– ทะเลสำบวำนำกำ้ – ฟ๊อกซ ์กลำเซียร ์

➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเรว็และ          หมุน

ได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุก

สดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี้    

➢ ชมกำรกระโดดบนัจ้ีที่สะพำนคำวำรวั เป็นการกระโดดบนัจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้

นักท่องเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อ

ท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน า้อนัใสและเชี่ยวกราดใต้

สะพาน  

 (กำรนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรำยกำร กรุณำติดต่อสอบถำมรำคำจำกหวัหนำ้

ทวัร ์จะไม่สำมำรถกำรนัตีว่ำจะท ำไดห้รือไม่เพรำะไม่ไดจ้องล่วงหนำ้จึงข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศ ฤดูกำล

หรือจ ำนวนจ ำนวนกำรจองในแต่ละวนัรวมถึงเวลำที่เหมำะสมหรือควำมตอ้งกำรของคณะส่วนใหญ่  

ส ำหรบัผูที้่นัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ้ื้อทวัรน้ี์สำมำรถ เดินเล่น ถ่ำยรูป ซ้ือของที่ระลึกหรือเคร่ืองดื่ม

ตำมอธัยำศยั)  

   

  หลังจากนั้นน าท่านขึ้นกระเชำ้กอนโดล่ำสู่ยอดเขำบ็อบสพ์ีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 

730 เมตร  ท่านจะได้สมัผัสความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมืองในมุม

สงูที่ท่านจะมองเหน็อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบ

วาคาทปีูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว 

 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ แบบบุฟเฟ่ตน์ำนำชำติ ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ

บอ๊บสพ์ีค + พรอ้มชมวิวอนัสวยงำมของเมืองควีนสท์ำวน ์ 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบวำนำกำ้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงู

ผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชม เมืองวานาก้า ริม

ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภเูขาสูงอยู่อกีฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ท าให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมือง

ฮำสท ์ผ่านทะเลสาบและภเูขาสงูที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เที่ยง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก 

น าท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลำเซียร ์ชมธารน า้แขง็อกีแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนล

ปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารน า้แขง็ที่



  

วนัที่แปด  ฟ๊อกซ ์กลำเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรำนซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัที่เกำ้  ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

เคล่ือนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธารน า้แขง็สีขาว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงาม 

                      
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่แบบตะวนัตกในโรงแรม 

    น าท่านเดินเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขียวหรือ

หยก ชาวเมารีเชื่อกนัว่า หินสเีขียว นี้จะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่ำนเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝำก 

เที่ยง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก 

น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟอำเธอรพ์ำส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ท่าน นั่ง

รถไฟทรำนซอ์ลัไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะและต้นไม้หลากสี

เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขา

เขียวขจี และฝงูแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้า

ชื่นชมทวิทศัน์อนังดงามด่ังภาพวาด

เพลิดเพลินไปตลอดสองเข้าทาง 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรไทย 

     น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMAHOTEL AIRPORT  หรือเทยีบเท่า  
 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

09.00 น. เดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ NZ…. 

10.20 น. ถึงสนามบินออ็คแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร

ภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 

14.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492 

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

 

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



  

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 – 16 มกรำคม 2564 

     15-23 กุมภำพนัธ ์2564//7-15,21-29 มีนำคม 2564 
 

                    คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศ
แล้ว) 

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

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  117,900.- บาท 89,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 106,900.- บาท  81,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 98,900.- บาท   76,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ   21,900.- บาท   21,900.- บาท 
หอ้งผูใ้หญ่ 3 ท่ำน ส ำหรบัท่ำนที ่3 ลด  2,000.- บาท   2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หำกท่ำนตอ้งกำรยื่นวซี่ำเดีย่วกรุณำจ่ำยเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยื่นวซี่ำก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเท่านัน้ (เงือ่นไขกำรยื่นวซี่ำขึน้อยู่
กบัเอกสำรของท่ำน ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
*** รำคำน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึ้นไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
กำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ ส่วนขนำดของกรุป๊จะสำมำรถสรุปไดป้ระมำณ 2 อำทติยก์่อนเดนิทำง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีลู่กคำ้ซื้อเองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้  
หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กับสำยกำรบนิจะพจิำรณำให ้
*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพื่อควำมปลอดภยัจำก
แผ่นดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิีน่ัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลูกคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลูกคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ของบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจำกเหนือกำรควบคมุของเรำ 
*** กรณีลูกคำ้จอยแลนดไ์มใ่ชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไมท่ ำประกนักำรเดนิทำงให ้เน่ืองจำกไม่ตรงตำม
เงือ่นไขตำมกรมธรรม ์
*** ทีน่ัง่ส ำหรบักรุ๊ปทีเ่รำจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไมใ่ช่ทีน่ัง่ดำ้นหน้ำสุด (long leg seat) ทำงสำยกำรบนิจะจดัทีน่ัง่ตำมควำม
เหมำะสม 



  

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจท๊ 

สตาร ์(JQ) หรือ แอรนิ์วซีแลนด ์(NZ)บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพราะข้ึนอยู่กบัตารางการบินในแต่ละวนั  

2. ค่ำโรงแรมทีพ่กั (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
4. ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. สะสมไมลก์ำรบนิไทยได ้50% 
6. ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  
7. ส าหรบัผู้เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่ำนั้น เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หำกลูกคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลูกคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอืกรณุำ
ตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 
 ลูกคำ้อำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%   รำยละเอยีดตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์  
 ลูกคำ้ทีไ่ม่ไดต้รงตำมเงือ่นไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ท่ำนตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษิทัฯ หรอืท ำประกนักำรเดนิทำงเ 
 ลูกคำ้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่ำศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยูแ่ลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์

8. ค่ำน ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ และค่ำภำษสีนำมบนิ ณ  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
รำคำตำมภำษนี ้ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หลงัจำกนี้ 

9. รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยู่แลว้ คนืใหท่้ำนละ 2,500 บำท 
10. ค่ำวซี่ำกรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบท่องเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่ำแปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกค่ำวซี่ำ 
3. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด  

การบินไทยอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 30 กิโลกรมัหรือตามท่ีสายการบินประกาศหากมีการ
เปล่ียนแปลงจากน้ี และสายการบินภายในประเทศโหลดได้ 23 กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรมั 

4. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
6. ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
7. ค่ำทปิไกด ์ค่ำทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่ำทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรม

ไม่มเีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนักงำนยก
กระเป๋ำเพยีงพอ 

0. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
1. ไม่รวมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

เงื่อนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 30 วนัท างาน 

หรือก่อน 4 สปัดาห์  



  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผลวีซ่าของ

ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่ำทวัรท์ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  30 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอผล 

วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแลว้ขอช ำระยอดค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด หำกบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทำง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

กำรยกเลิก  

❑ แจง้ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมดัจ ำ 30,000.- บำท. 

❑ แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 46 -59 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด 30,000.-บำท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทัขอยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำตัว๋  

❑ แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 1-45 วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค (เทศกำลปีใหม่เรำ

จ่ำยเงินล่วงหนำ้ใหโ้รงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทำง 1 เดอืน ) 

❑ แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงิน

ทั้งหมด  

หมำยเหตุ  

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างท าทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความ

สะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

สิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้

เดินทางออกหรอืเข้าประเทศ ดังนี้ 

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอนัเนื่องจากหนังสอืเดินทางช ารุด

หรือมีการประทบัตราอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกนิ 6 เดือนในวันเดินทาง 

3.2  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง 

3.2 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่อง

การเงินและการท างานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบิน

ระหว่างประเทศล่าช้า เน่ืองจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำนิวซีแลนด*์ เทศกำลควรยืน่วีซ่ำก่อนเดินทำง 35 วนั* 

❑ หนังสอืเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และถ่ำยส ำเนำหนำ้ท่ีมีกำรเดินทำงเขำ้-ออก หรือมีวีซ่ำติดมำทั้งหมด (ส ำคญั

มำก) 

❑ รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว 



  

❑ ส าเนาทะเบียนบ้าน และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

❑ ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พรอ้มแปลภำษำองักฤษ 

❑ ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ใชภ้ำษำองักฤษเท่ำนั้น) ต้องระบุต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาท างาน 

- ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ พรอ้มแปลภำษำองักฤษ 

❑ ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสงักดัต้องระบุเงินเดือน ต าแหน่ง ระยะเวลาท างานทั้งหมด เป็นภำษำองักฤษ

เท่ำนั้น 

❑ หลกัฐำนกำรเงิน ใชส้ ำเนำสมุดบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน  – ใชภ้ำษำองักฤษ

เท่ำนั้น 

❑ เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะ 

ต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางคนเดียวต้องมีหนังสอือนุญาตทั้งบดิาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา

ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา (ภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 

❑ หลักฐานประวัติการศึกษา(ส าหรับเดก็นักเรียน/นักศึกษา)ภำษำองักฤษเท่ำนั้น อาท ิ หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน(ตัว

จริง) กรณีปิดเทอมใช้ส าเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

❑ ใบเปล่ียนชื่อ (ถ้ามีส าคัญมาก) – พรอ้มแปลภำษำองักฤษ 

❑ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

** ทำงบริษทัฯ ไม่มีนโยบำยกำรแปลเอกสำรให ้ หำกต้ องกำรให้ ทำงเรำแปลเอกสำรจะมีค่ำใชจ่้ำย เพิม่เติมใบละ 

500-800บำท ข้ึนอยู่กบัเอกสำรท่ีแปลนั้นๆ ** 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่ำ  

❑ 1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หำกตอ้งกำรยืน่ค ำรอ้งขอวี

ซ่ำใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง 

❑ 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

❑ 3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวซ่ีาท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

❑ 4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณา

ของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังตาม

เอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

กรณุำเตรียมเอกสำรท่ีขอไวข้ำ้งตน้ใหค้รบตำมท่ีก ำหนดเพือ่ควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยืน่ขอวีซ่ำ 

**ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรที่จะไม่รบัยืน่วีซ่ำ หำกบริษทัฯตรวจดูเอกสำรแลว้พบว่ำ ไม่ตรงตำมเงือ่นไขที่จะยืน่ท่องเที่ยว** 

**** เมือ่ท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด *** 

 
 
 
 
 



  

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์  ......................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่อยู่ 

......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............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. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการบินฯ 

ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัต์ไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อท่ำนไดท้ ำกำรจอง ทวัรน์ิวซแีลนด์ กบั ไทยฟลำย ทรำเวล จ ำกดั จำกนัน้ เจำ้หน้ำทีจ่ะตดิต่อกลบั  

เพือ่แจง้รำยละเอยีดกำรช ำระเงนิโทร 02-7138992 ท่ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์จองไดต้ลอดเวลำท ำกำรค่ะ 
 

 
 

 
 

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

