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       BW. Grand tour New Zealand Nth &Sth    

 เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วนั 7 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) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มเขำ้ชมฟำรม์แกะอย่ำงใกลช้ดิ 
➢ 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”  น ำท่ำนสู่วอลเตอรพ์ีคฟารม์ ชมกำรตัดขนแกะและสนุัขต้อนแกะ 
➢ นัง่รถไฟทรานซ์อลัไพน์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บักำร

กล่ำวขำนว่ำเป็นเสน้ทำงซึง่โอบลอ้มดว้ยภูเขำหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจ ี
➢ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร ์ธำรน ้ำแขง็ทีง่ดงำมแห่งหนึ่งทีส่วยงำม ชมธำรน ้ำแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนล

ปำรก์ ทีม่คีวำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึ่งชมควำมมหศัจรรย์ของธำร 



  

➢ ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีูทีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภูเขำสงูและมกีจิกรรมอนัน่ำ
ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำกทีสุ่ด อำท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท กำรกระโดดบนัจี้ 

➢  ชมการกระโดดบนัจ้ีเมืองควีนสท์าวน์เป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหน้กัท่องเทีย่วท ำ
กจิกรรมอนัน่ำตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก 

• พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  

• ชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ + รับประทานอาหารไทย 1 ม้ือ 

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  2 – 10 พฤษภำคม 2563 / 13 – 21 มิถนุำยน 2563 

     4 – 12 กรกฎำคม 2563 / 8 -16 สงิหำคม 2563 

     19 – 27 กนัยำยน 2563 
  

 

DAY 
ITINERARY 

HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์  

2 
อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย 

ทาวเวอร ์–ช็อปป้ิง 

Hotel in  

Auckland 

3 

อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โร

โตรวั-อะโกรโดม-ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-

ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

Hotel in  Rotorua 

4 
โรโตรวั–ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – 

อ็อคแลนด-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 

5 

ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเท

คาโป-ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-โอมา

ราม่า-ครอมเวล-ควีนสท์าวน ์

Hotel in   

Queenstown 

6 

ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือ

กลไฟโบราณ-วอคเตอรพ์ีคฟารม์-นัง่

กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพีค 

Hotel in   

Queenstown 

7 
ควีนสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์

กลาเซียร ์

Hotel in  Fox 

Glacier 

8 
ฟ๊อกซ ์กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟท

รานซอ์ลัไพน-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in   

Christchurch 



  

วนัแรก   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัที่สอง  อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

วนัที่สาม   อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี – 

 อะโกรโดม ฟารม์  

  ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนำมบินสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที่ 4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (TG) 

เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง 

18.55 น.  ออกเดินทำงสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 

 
 

 

 

 

10.45 น. เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลังจำกผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหนึ่ง เป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ     กำรศึกษำ 

กำรเงิน น ำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล ำ ชมสะพานฮารเ์บอร ์น ำท่ำน

ผ่ำนชมย่ำน Queen street ที่เป็นถนนสำยส ำคัญย่ำนกำรค้ำ และตึกส ำคัญของเมือง ผ่ำนชมย่ำน 

Parnell Village ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่และสวยงำม รวมถึงน ำท่ำนนั่งรถผ่ำนชม Parnell 

Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพำะดอกกุหลำบเป็นจ ำนวนมำก  หลังจำกนั้น

น ำท่ำนขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สงูถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็น

สญัลักษณ์สง่ำงำมของโอค๊แลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่สูงที่สดุในซีกโลกใต้ เปิด

ให้บริกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคมค.ศ.1997 โดยด้ำนบนหอคอยจะสำมำรถชมทศันียภำพรอบเมืองโอค๊

แลนด์ได้กว้ำงไกลกว่ำ 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกำยซิตี้คอม

เพลก็ซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คำสิโน ที่เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ และ

โรงแรม เรียกได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้คอยให้บริกำร 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

    น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM / STAMFORD HOTEL 

     AUCKLAND  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบิท (HOBBITON 

   MOVIE SET) สัมผัส ประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำค

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

   แจค๊สนั ให้ท่ำนได้ชื่นชมพื้นที่อนัสวยงำมของฟำร์มเล้ียงแกะ ที่มีพื้นที่มำกกว่ำพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระกำรตำ น ำชม

   หมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 

   ออกแบบให้แตกต่ำงกนัไป บำงหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงำม

   หน้ำบ้ำน  

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ  



  

วนัที่สี ่    โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– 

                                        ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 - DฏฏฏW”ฏฏโ “ฆไครส้ทเชิรช ์

 

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  

   น ำท่ำนเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มี

   ชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรงุ

   อำหำรได้โดยกำรน ำเนื้อสตัว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะสกุ อำหำรนี้ชำวเมำรี

   เรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกนี้ เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส ำคัญของเกำะเหนือ

   ที่นักท่องเที่ยวนิยมมำมำกที่สดุ  

น ำท่ำนสู่ อะโกรโดม ฟารม์ทวัร ์(AGRODOME FARM) ฟำร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหนึ่ง

ของเมืองโรโตรัว และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำชมภำยในฟำร์มที่มีเจ้ำแกะขนปุยแสนน่ำรัก

ให้ท่ำนได้สมัผัสอย่ำงใกล้ชิด และนอกจำกนี้ ยังมีฟำร์มวัว ฟำร์มอลัฟำก้ำ ผ่ำนชมต้นกีวีและ

พืชพันธุต้์นไม้ต่ำงๆของนิวซีแลนด์ที่เป็นธรรมชำติแนะน่ำอยู่ของเมืองนี้  จำกนั้นให้ท่ำนได้

อสิระในกำรช้อปป้ิงที่ร้ำนค้ำของฟำร์ม  

           ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี 

           อำท ิกำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง

                    มหัศจรรย์ที่เกดิขึ้นจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพื้นดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ

                    ตำมธรรมชำติ  

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   SUDIMA ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่     รับประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเล้ียงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเขำน้อย 

ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ ำ้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงจำกนั้นน ำ ท่ำนเข้ำ

ชม ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ำ้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำย

ระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค ่ำคืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่

หำดูได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำท่ำนนั่งเรือเข้ำไปในถ ำ้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอน

เรืองแสงและท่ำนจะได้ชมควำมงดงำมของถ ำ้หินงอกหินย้อยที่เกดิขึ้นตำมธรรมชำติเป็นสถำนท ี

         ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลำดไม่ได้  

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว  

 จำกนั้นเดินทำงสู่ สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด ์ 

........ น.  ออกเดินทำงจำกออ็คแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินที่  

........ น.  ถึงสนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสำมของประเทศนิวซีแลนด์ น ำท่ำนชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่

ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่ำนชมอำคำรบ้ำนเรือนที่ก ำลังสร้ำง

ขึ้นมำใหม่หลังจำกมีแผ่นดินไหวเมื่อหลำยปีก่อนและยังมีซำกปรักหักพังหลงเหลืออยู่ให้เหน็

บ้ำง  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  CHRISTCHRUCH SUDIMA AIRPORT / RENDEZVOUS 

HOTEL  หรือเทียบเท่า 



  

วนัที่หา้  ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียส์ุนขัตอ้งแกะ 

 โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

 

 

 

 

 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำ

   ฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บ ำรุงผิว เซร่ัม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทเิช่นตุก๊ตำแกะ เดินทำงต่อสู่  

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสเีขียวอมฟ้ำหรือบำงท่ำน

   เรียกว่ำทะเลสำบสนี ำ้นม สีพิเศษนี้ เกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ 

   ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอนักว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันนั้น

   ท่ำนจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   หำกท่ำนเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ให้ท่ำนแวะจุดชมวิว

ของทะเลสาบที่ สำมำรถมองเหน็ยอดเขำเม้ำทค์ุ้กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สดุของ อุทยาน

แห่งชาติเมา้ทค์ุก้บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำทค์ุ้กที่โดดเด่นด้วยควำม

สงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี   

น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงู ผ่ำนเมืองครอมเวลล ์เมือง

แห่งสวนผลไม้ ให้ท่ำนได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์  

จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 
 

  
 

ค า่     รับประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN  MILLENNIUM / COPTHORNE 

LAKEFRON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 



  

วนัที่หก  ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์ีคฟารม์ 

 นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พีค พรอ้มอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ  

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ

100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบวำคำทปีู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินใน

สมัยก่อน ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของทะเลสำบวำคำทปีูที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติกท่ำมกลำงขุนเขำและ

สำยน ำ้ใสสะอำด พร้อมสมัผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์ีคฟารม์   

           
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ทีว่อลเตอรพ์คีฟาร์ม  

         
 

 จำกนั้นให้ท่ำนได้สัมผัสกบัชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดยกำร

ชมกำรแสดงสนุัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะเดินทำงจำกเมืองควีนส์

ทำวน์ให้ท่ำนอสิระตำมอธัยำศัยที่ย่ำนกำรค้ำใจกลำงเมืองควีนสท์ำวน์ที่มีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม

มำกมำย 
 

  
 

    หลังจำกนั้นหำกมีเวลำ น ำท่ำนซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นี้ออกแบบมำให้วิ่งด้วยควำมเรว็และ หมุนได้ 360 

องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่ำนที่นั่งเรือมีควำมตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบ

ไม่รู้ ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้    

➢ ชมการกระโดดบนัจ้ีที่สะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดดบนัจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้

นักท่องเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำตื่นเต้นนี้ จนมีชื่อเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้เมื่อ



  

วนัที่เจ็ด  ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

ท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พื้นน ำ้อนัใสและเชี่ยวกรำดใต้

สะพำน  

(การนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะท าได้

หรือไม่เพราะไมไ่ดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถึงเวลาทีเ่หมาะสมหรือความ

ตอ้งการของคณะสว่นใหญ่  ส าหรบัผูที้่นัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ้ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของที่ระลึกหรือเคร่ืองดื่มตาม

อธัยาศยั)  

   
  

  น ำท่ำนขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์ีค เป็นกระเช้ำที่นั่งได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 

  730 เมตร  ท่ำนจะได้สมัผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์  ทำวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่ำนจะมองเหน็ 

  อำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปีูที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดวิว 

  เมืองที่สวยงำม 
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์ีคพรอ้มชมวิวอนัสวยงาม

ของเมืองควีนสท์าวน ์

 

 

 

 

 

 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL / COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL

หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็นภเูขำสงู

ผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำก้ำ แวะชม เมืองวำนำก้ำ ริม

ทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเูขำสงูอยู่อกีฟำกหนึ่งของทะเลสำบที่ท ำให้เป็นเมืองที่มี



  

วนัที่แปด  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

ทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมือง

ฮาสท ์ผ่ำนทะเลสำบและภเูขำสงูที่สวยงำมเป็นภำพที่ท่ำนจะประทบัใจตลอดสองข้ำงทำง  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 

น ำท่ำนเดินสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์เมืองที่สำมำรถเหน็ธำรน ำ้แขง็ที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนล

ปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์ของธำรน ำ้แขง็ที่

เคล่ือนลงมำอย่ำงต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรน ำ้แขง็สีขำว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงำม  

 

 

 

  
 

ค า่    รับประทานอาหารค า่แบบตะวันตกในโรงแรม 

    น ำท่ำนเดินเข้ำสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสเีขียวหรือ

หยก ชำวเมำรีเชื่อกนัว่ำ หินสเีขียว นี้จะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรง และจะน ำอ ำนำจมำสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ท่ำน นั่ง

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะและต้นไม้หลำกสี

เปลี่ยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขำเขียวขจี และฝงูแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำ

ชื่นชมทวิทศัน์อนังดงำมด่ังภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้ำทำง  

 

 

 

 

 

 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT / RENDEZVOUS 

HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ  

 

 

 



  

วนัที่เกา้          ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินภำยใน ประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

......... น. เดินทำงสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   NZ… 

-----น. ถึงสนามบินอ็อคแลนด ์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผู้โดยสำร

ภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 

13.10 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492 

20.15 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

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

 

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  2 – 10 พฤษภำคม 2563 / 13 – 21 มิถนุำยน 2563 

     4 – 12 กรกฎำคม 2563 / 8 -16 สงิหำคม 2563 

     19 – 27 กนัยำยน 2563 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่านต่อห้อง 111,900.- บาท 87,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  101,900.- บาท 79,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 90,900.- บาท  72,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 85,900.- บาท   69,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ  17,900.- บาท   17,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ทำ่นที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หำกท่ำนตอ้งกำรยื่นวซี่ำเดีย่วกรุณำจ่ำยเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยื่นวซี่ำก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเท่านัน้ (เงือ่นไขกำรยื่นวซี่ำขึน้อยู่
กบัเอกสำรของท่ำน ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
ควรเกบ็เอกสารเพือ่ยืน่วีซ่าได้ก่อนเดินทาง 1-3 เดือน 
*** รำคำนี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร มากกวา่ 15 ท่าน ขึ้นไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ สว่นขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรุปไดป้ระมำณ 2 อำทติยก่์อนเดนิทำง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีลู่กคำ้ซื้อเองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้ 
หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ 
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให้ 



  

*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพื่อควำมปลอดภยัจำก
แผ่นดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิีน่ัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลูกคำ้มวีซี่ำอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดลุพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลูกคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไม่ท ำประกนักำรเดนิทำงให ้เนื่องจำกไม่
ตรงตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม ์
*** รำคำนี้ไม่รวมทีน่ัง่ long leg หำกท่ำนตอ้งกำรทีน่ัง่จะตอ้งจองและซื้อทีน่ัง่ก่อนเดนิทำง (จ ำนวนทีน่ัง่มจี ำกดั) 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG ) และสำยกำรบนิภำยในประเทศ เจ๊ท สตำร ์
(JQ) หรอื แอรน์ิวซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึ้นอยู่กบั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

2. ค่ำโรงแรมทีพ่กั (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
4. ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอุบตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ส าหรบัผู้เดินทางไปพร้อมกรุป๊ตัง้แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้ เงื่อนไขการ
คุ้มครอง 
 หำกลูกคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลูกคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอื
กรุณำตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไมคุ่ม้ครองผูท้ี่อำยุต ่ำ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 
 ลูกคำ้อำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รำยละเอยีดตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์  
 ลูกคำ้ทีไ่ม่ไดต้รงตำมเงือ่นไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ท่ำนตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษิทัฯ หรอืท ำประกนักำรเดนิทำงเ 
 ลูกคำ้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่ำศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์

6. ค่ำน ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ  ณ วนัที  15 ตุลาคม 2560 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของ
สำยกำรบนิหำกมกีำรเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจำกนี้ 

7. รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยู่แลว้ คืนให้ท่านละ 2,500 บาท 
8. ค่าวีซ่ากรุป๊หรือครอบครวัแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่ำแปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกค่ำวซี่ำ 
3. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (23 กิโลกรมัต่อท่าน) เนื่องจำกมตี่อเครื่องบนิภำยใน 
4. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
6. ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
7. ค่ำทปิไกด ์ค่ำทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่ำทปิคนยกประเป๋ำที่

โรงแรมไม่มเีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มี
พนักงำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 

0. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
1. ไม่รวมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 



  

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  

 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 30 วนัท ำงำน 

หรือก่อน 4 สปัดำห์  

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำยกำรบิน และผลวีซ่ำของ

ท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด

ของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การยกเลิก (ช่วงเทศกาลสงกรานต)์ 

❑ แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

❑ แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 46 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

❑ แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-45 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่เรา

จ่ายเงินล่วงหนา้ใหโ้รงแรมและท่ีเที่ยวก่อนเดินทาง 1 เดอืน ) 

❑ แจ้งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏเิสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ำประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีกำรคืนเงิน

ทั้งหมด  

หมายเหตุ  

 1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่ำงท ำทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำม

สะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออกหรอืเข้ำประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือ

สิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้

เดินทำงออกหรอืเข้ำประเทศ ดังนี้ 

3.1  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำม ตำมที่

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำ 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสำรอนัเนื่องจำกหนังสอืเดินทำงช ำรุด

หรือมีกำรประทบัตรำอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่กำรเข้ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตที่มีอำยุไม่เกนิ 6 เดือนในวันเดินทำง 

3.2  กรณีลูกค้ำลืมพำสปอร์ต ณ วันเดินทำง เจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินไม่อนุญำตให้เดินทำง 

3.2 กรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอนัสบืเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเรื่อง

กำรเงินและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่ำ 

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สำยกำรบิน

ระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ เน่ืองจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

 



  

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด*์ เทศกาลควรยืน่วีซ่าก่อนเดินทาง 35 วนั* 

❑ หนังสอืเดินทำงมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญั

มาก) 

1. รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว 

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

3. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

4. ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท ำงำนอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น) ต้องระบุต ำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลำท ำงำน 

- ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

5. ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสงักดัต้องระบุเงินเดือน ต ำแหน่ง ระยะเวลำท ำงำนทั้งหมด เป็นภาษาองักฤษ

เท่านั้น 

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

เท่านั้น 

❑ เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะ 

ต้องมีหนังสอืยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเดก็เดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสอือนุญำตทั้งบดิำและมำรดำ พร้อมเอกสำรส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

6. หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ(ส ำหรับเดก็นักเรียน/นักศึกษำ)ภาษาองักฤษเท่านั้น อำท ิ หนังสอืรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัว

จริง) กรณีปิดเทอมใช้ส ำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน   

7. ใบเปล่ียนชื่อ (ถ้ำมีส ำคัญมำก) – พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

8. กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพทท์ี่สำมำรถติดต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

** ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย เพิม่เติมใบละ 

500-800บาท ข้ึนอยู่กบัเอกสารท่ีแปลนั้นๆ ** 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

❑ 1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

❑ 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

❑ 3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

❑ 4. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 

ข้ึนอยู่กบัทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำรพิจำรณำ

ของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังตำม

เอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะยืน่ท่องเที่ยว** 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

 
 



  

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

 

1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกดิ ......................................... 

3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 

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

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

โทรศัพทบ้์ำน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................... 

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

โทรศัพทท์ี่ท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย    (.....) อยู่กนิฉันสำมี-ภรรยำ  (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นำมสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

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

โทรศัพทท์ี่บ้ำน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บคุคลที่จะเดินทำงไปด้วยกนั   กรุณำระบุ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ...............................................................................ที่อยู่ 

......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธกำรวีซ่ำหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (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 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     

 

11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสตัว์ปีก  ทำนมังสำวริัส 

      อื่นๆ............................................................ 

12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 

13. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการบินฯ 

ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัต์ไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านไดท้  าการจอง ทวัร์นิวซีแลนด ์กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 

เพื่อแจง้รายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองไดต้ลอดเวลาท าการค่ะ 

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

