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New Zealand 6 days 

ควนีส์ทาวน์–น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี -  ทะเลสาบเทคาโป 
รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์- แซนตี ้ทาวน์ 
 อะคารัว – ล่องเรือชมโลมา –ไคร้สท์เชิร์ช 

 

 

 

 

 

 

     
ก ำหนดกำรเดนิทำง  27 ธนัวำคม 2560 – 1 มกรำคม 2561 ( ปีใหม่) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ควีนสท์าวน ์

2 
ซิดนีย ์– ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนยอดเขา

บอ๊บพคี – ทะเลสาบวานาคา 

3 
วานาคา–ครอมเวลเก็บเชอรร่ี์ – โอมารามา่ –ชิมปลา 

แซลม่อน – ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอรต์น้  

4 
ไครส้ทเ์ชิรช์ –  อะคารวั ล่องเรือชมโลมา – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

ชมเมือง 

5 
ไครส้ทเ์ชิรช์ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- แซนต้ี ทาวน ์ 

ไครสตเ์ชิรช์ 

6 ไครส้ทเ์ชิรช์  – ซิดนีย ์ -  กรุงเทพฯ 
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วนัแรก (วนัที ่27 ธนัวาคม 2560)    กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์-  ควีนสท์าวน ์  

 

วนัทีส่อง (วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)   ซิดนยี ์– ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนยอดเขาบอ๊บพคี –  

                         ทะเลสาบวานาคา 

    

-     กกก ากทะเ 

 

 DDM?ฏฏttmtgtทนาคา 

 

วนัทีส่าม (วนัที ่29 ธนัวาคม 2560) ทะเลสาบวานากา –ชมการกระโดดบนัจ้ี – เก็บผลเชอรรี์ทีไ่ร่-  

ชิมแซลมอนสดๆ ทีฟ่ารม์ – ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอรต์นั 

 

    

   

15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.00 น.  เหิรฟ้ำสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024  (เพ่ือแวะเปล่ียนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 

 

07.25 น. เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย เปล่ียนเที่ยวบิน 

09.30 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ประเทศนวิซีแลนด ์โดยสำยกำรบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121  

14.30 น.  ถึงสนำมบินเมืองควีนสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซีแลนด ์ น ำทำ่นเดินทำงชมเมืองควีนสท์ำวน์ เมือง 

 ขนำดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติที่งดงำมริมทะเลสำบที่มีน ำ้ใสเป็นสฟ้ีำ

แสนสวยที่นักทอ่งเที่ยวพลำดไม่ได้เลยที่จะต้องมำเยือน น ำทำ่นขึ้นกระเชา้

กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงข้ึนสู่

ยอดเขำ 730 เมตร  ทำ่นจะได้สมัผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนสท์ำวน์

ทั้งเมืองในมุมสูงที่ทำ่นจะมองเหน็อำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำ

พร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปูีที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว และให้ทำ่นได้

เล่นลูจ 1 รอบ ที่เป็นล้อเล่ือนไหลลงมำตำมไหล่เขำให้ทำ่นได้ต่ืนเต้นพร้อมชมวิวเมืองควีนว์ทำวน์และ

ทะเลสำบวำนำคำทอีนัสวยงำม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

น ำทำ่นเดินทำงสู่ทะเลสำบวำนำคมประมำณ 1 ช.ม.  เป็นอกีหน่ึงทะเลสำบที่สวยงำมของประนิวซีแลนด์ 

น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม EDGEWATER RESORT HOTEL   หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เดนิทำงจำกเมืองวำนำก้ำสู่แม่น ำ้คำวำรัว ให้ทำ่นได้แวะชมเรือเรว็เจ๊ทโบท๊ 

(JETBOAT) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเรว็และหมุนได้ 360 

องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกทำ่นที่น่ังเรือมีควำม

ตื่นเต้นและสนุกสดุๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือน

ประเทศนี้    

(กรุณาติดต่อทัวร์หนา้ทัวร์  เพือ่เช็คราคาและจองล่วงหนา้)  

น ำทำ่นเก็บเชอรรี์ส่ดๆ จากตน้ (หรือผลไมต้ามฤดูกาล) ที่ไร่ Mrs.Jones 

Fruit Orchard ให้ทำ่นได้เกบ็ผลเชอร์รีสด ๆ ด้วยมือทำ่นเองและล้ิมรสที่สด

ใหม่ในสวนและเลือกซ้ือผลไม้อื่น ๆ เพ่ือเป็นของฝำกที่ร้ำน0  
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วนัทีสี่ ่(วนัที ่30 ธนัวาคม 2560) ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ล่องเรือชมโลมา – ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง 

จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงูเป็นอกีเมืองที่มีควำมสวยงำมของ

ธรรมชำติที่ล้อมรอบด้วยหุบเขำและเตม็ไปด้วยทุง่หญ้ำ และฝูงแกะ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ฟารม์แซลม่อน ที่คุณภำพสูงและรสชำติเย่ืยมเป็นฟำร์ม

แซลม่อนที่มีช่ือเสียงที่สดุแห่งหน่ึงในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ทำ่นได้ลิ้ มรส

แซลมอนสดๆ แสนอร่อยหรือจะซ้ือเป็นของฝำกคนทำงบ้ำนกเ็ป็นที่ยอด

นิยมอย่ำงมำก 

จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงผ่ำนชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงำมดั่งภำพวำด 

แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ิน

แอลป์ ยอดเขำเม้ำทคุ้์กที่มีควำมสงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและ

ธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี เดินทำงต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและ

เงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสเีขียวอมฟ้ำหรือบำงทำ่นเรียกว่ำทะเลสำบสี

น ำ้นม สพิีเศษน้ีเกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปก

คลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ  

น ำทำ่นชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ควำมส ำคัญมำก

เพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอนักว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกนันั้น

ทำ่นจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD 

โบสถ์ที่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธี

ทำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน หำกทำ่นเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำน

หน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วทำ่นจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสำบเทคำโป

และยอดเขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด จำกน้ัน  

เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุง่รำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วน

ใหญ่มีอำชีพท ำฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำ

พ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ำรุงผิว เซร่ัม ครีมลำโนลิน หรือจะช้ือของฝำก อำทเิช่นตุก๊ตำแกะ   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  ASHBURTON HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดินทำงจำกไคร้สทเ์ชิร์ชสู่เมืองอะคำรัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝร่ังเศส

เมืองเดียวในนิวซีแลนด์ ชำวฝร่ังเศสตั้งรกรำกในปี ค.ศ.1840 ให้ทำ่นชม

เมืองอะคำรัวที่ยังมีร้ำนอำหำรและถนนต่ำงๆที่มีข่ือเป็นภำษำฝร่ังเศสที่ใช้มำ

จนถึงปัจจุบัน จำกน้ันน ำทำ่นล่องเรือชมโลมำเฮกเตอร์ตัวเลก็แสนน่ำรัก 

ส ำหรับตัวผู้ตัวมีควำมยำว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และน ำ้หนักอยู่ที่ 47 กโิลกรัม

โดยประมำณ สำมำรถพบได้ในอ่ำวแห่งน้ีและบริเวณใกล้เคียง โลมำเฮกเตอร์

เป็นมิตรกบัคนและชอบว่ำยเล่นใกล้ ๆ เรือท ำให้เรำสำมำรถมองเหน็ได้อย่ำง

ชัดเจนเวลำกระโดดหรือว่ำยตำมผิวน ำ้และอำหำรในอ่ำนแห่งน้ีที่มีปลำชุกชุม 
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วนัทีห่า้ (วนัที ่31 ธนัวาคม 2560) ไครส้ทเ์ชิรช์ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- แซนต้ี ทาวน ์- ไครส้ตเ์ชิรช์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น ำทำ่นชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอก

เกาะองักฤษ” ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจ าเมือง  

ชมควำมงำมของ แม่น ้ าเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบ

เยือกเยน็ ทำ่นจะได้เหน็คนถ่อเรือไปตำมสำยน ำ้ที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้ำ

อยู่เหนือน ำ้ เหมือนในสวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวน

พฤกษศำสตร์ จำกน้ันน ำทำ่นขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร ์ยอดเขำสงูที่ทำ่นจะสำมำรถมองเหน็ทศันียภำพ

อนังดงำมของเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม   CHRISTCHURCH QUALITY ELMS HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู่สถำนีรถไฟไครส้ทเ์ชิรช์ ให้ทำ่นน่ังรถไฟทรานซอ์ลัไพน ์

(TRANZ ALPINE TRAIN )   ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำม

ของเทอืกเขำแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซ่ึงโอบ

ล้อมด้วยภเูขำหิมะและต้นไม้หลำกสเีปล่ืยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกบั

ภเูขำเขียวขจี และฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำช่ืนชมทวิทศัน์อนังดงำม

ดั่งภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้ำงทำง จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชจำกเมืองอำเธอร์พำส

สู่เมืองจ ำลองแซนตี้ทำวน์   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบพื้ นเมืองทีแ่ซนต้ีทาวน ์

แชนตีทาวน ์ เมืองจ ำลองในสมัยก่อนเพ่ืออนุรักษ์ประวัติศำสตร์ น ำทำ่นย้อน

ยุคไปในอดีตศตวรรษที่ 19 ให้ทำ่นน่ังรถไฟจักรไอน ำ้โบรำณสู่ป่ำทบึ ให้ทำ่น

ได้ชมวิธกีำรขุดหำทองและร่อนทองในเหมืองจ ำลองและชมกำรขุดหำทองใน

สมัยก่อนโดยกำรเตรียมจำนให้นักทอ่งเที่ยวลองร่อนหำทองและหำกได้ทอง

เจ้ำหน้ำที่กจ็ะเกบ็ใส่ขวดให้เรำน ำกลับบ้ำนเป็นที่ระลึก จำกน้ันชมบ้ำนชำวจีน

ที่มำเสี่ยงโชคในกำรขุดทองปี ค.ศ. 1870  พร้อมเคร่ืองใช้ภำยในบ้ำนที่

จ ำเป็นรวมถึงสภำพควำมเป็นอยู่ในสมัยก่อนที่บอกเร่ืองรำวของผู้คนที่อยู่

ห่ำงไกลควำมเจริญในสมัยก่อน  ถ่ำยรูปกบัอำคำรบ้ำนเรือนในยุคก่อน อำท ิ

เช่น ร้ำนอำหำร ร้ำนตัดผม โบสถ์ คุก ของยุคตื่นทองเมื่อร้อยปีก่อน  

 จำกน้ันเดินทำงกลับสู่เมืองไคร้สต์เชิร์ช 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร พรอ้มกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้ 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม   CHRISTCHURCH QUALITY ELMS HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ก (วนัที ่01 มกราคม 2561)  ไครส้ทเ์ชิรช์  – ซิดนยี ์ -  กรุงเทพฯ 
 
 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่สนามบินเมืองไครส้ทเ์ชิรช์  อำคำรระหว่ำงประเทศ  

07.00 น.  ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) โดยสำยกำรบินแควนตัส เที่ยวบินที่ 

QF138 

08.40 น.  ถึงสนำมบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

09.45 น.  เดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตสั เที่ยวบนิที ่QF023  

15.35 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ… 

 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  27 ธนัวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561 
 

คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 89,900.- บาท 53,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  83,900.- บาท 47,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 75,900.- บาท 43,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 69,900.- บาท 40,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   9,900.- บาท  9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด  1,500.- บาท  1,500.- บาท 

ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่า
ขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากจ านวนผูโ้ดยสารต ่ากวา่ 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลื่อนการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา  
*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิ
ล่าชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง 
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษ หรอื ทีน่ัง่บนเครื่อง สามารถสะสมไมลไ์ด้เฉพาะของแควนตสัแอรไ์ลน์ เท่านัน้ กรุณาแจง้ใหเ้รา
ทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะ
พจิารณาให ้
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***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม ์
 
อตัรานี้ รวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสำยกำรบิน  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตลอดกำรเดินทำง  

 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุ, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่ำมัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

 ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอุบตัิเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านั้น  เงื่อนไขการคุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเองได้ 

หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

 ประกนักำรเดินทำงจะไม่คุ้มครองผู้ที่อำยุต ่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกนิ 79 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้ำอำยุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์   

 ลูกค้ำที่ไม่ได้เดินทำงจำกประเทศไทยพร้อมกบักรุ๊ป บริษัทจะคืนค่ำประกนักำรเดินทำงให้ท่ำนละ 200 บำท 

 ลูกค้ำที่ไม่ได้ตรงตำมเง่ือนไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้องท ำประกนักบัทำงบริษัทฯ หรือท ำประกนักำรเดินทำง

เอง 

 ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน และค่ำภำษีสนำมบิน ณ  วันที่ 7  มิถุนำยน 2560 และบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรปรับเปล่ียน

รำคำตำมภำษีน ำ้มันหำกสำยกำรบินมีกำรปรับเพ่ิมขึ้นหลังจำกนี้  

 รำคำรวมวีซ่ำแล้ว กรณมีีวีซ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่ำนละ 3,000 บำท 

 ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากตอ้งการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไม่ยื่นพรอ้มคณะ ตอ้งจ่ายค่าวีซ่าเพิม่ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าได้
ท่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึน้เครื่องได ้1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบนิภายใน (Domestic) ไดท้่านละ 
1 ใบ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์รถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  

 ค่ำทปิคนขับรถของนิวซีแลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  

 ค่ำทปิคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพ่ือควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะ

โรงแรมส่วนใหญไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่ำอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอร์เนต็เนต็คดิเป็นช่ัวโมง 
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เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  

 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 21 วัน

ท ำงำน หรือก่อน 3 สปัดำห์  

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบิน และผลวี

ซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน 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 

ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การยกเลิก(ปีใหม่) 

 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 31 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 01-30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่

เราจ่ายเงินล่วงหนา้ใหโ้รงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจ้งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏเิสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ำประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีกำร

คืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  

- รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณท์ำงกำรเมืองกำรประท้วงและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็น

ส ำคัญ  

- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงเข้ำประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือ

สิ่งของห้ำมน ำเข้ำประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ 

กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว  

- ทำงบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่ำนได้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถำนทูตปฏเิสธ

ออกวีซ่ำอนัสบืเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเองที่ให้เอกสำรมำไม่ครบถ้วนตำมที่สถำทูตก ำหนด หรือกำรที่ท่ำนให้ข้อมูล

ส่วนตัวที่เป็นเทจ็ในกำรขอวีซ่ำ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก

เอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำตัว๋

เคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ 

 

 

 

 

 

 



  

                                                            8 

  

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด ์

 หนังสอืเดินทำงมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 

 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้ วคร่ึงหรือ 2 นิ้ ว 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) 

 ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท  ำงำนอยู่ (ใช้ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร 

- ประวัติกำรท ำงำนควรระบุระยะเวลำท ำงำนทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท ์

  ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสงักดั และส ำเนำบัตรประจ ำตัวรำชกำร 1 ชุด 

 หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจ า ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 

เดือน  (การยื่นวีซ่าใชเ้วลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการข้ึนอยู่กบัสถานฑูต)  

 เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะ 

 ต้องมีหนังสอืยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเดก็เดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสอือนุญำตทั้งบดิำและมำรดำ พร้อมเอกสำร

ส ำเนำ ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ 

 หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ (ส ำหรับเดก็นักเรียน/นักศึกษำ) อำท ิ หนังสอืรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัวจริง) กรณปิีด

เทอมใช้ส ำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนช่ือ (ถ้ำมีส ำคัญมำก) 

 กรณถ้ีำเป็นครอบครัวที่มีสำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยุไม่เกนิ 20 ปี เดินทำงด้วยกนัสำมำรถย่ืนวีซ่ำรวมกนัได้เป็นวีซ่ำ

ครอบครัว 

 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพทท์ี่สำมำรถติดต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

 หำกท่ำนต้องกำรใช้หนังสอืเดนิทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกบัเรำ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพรำะหำกย่ืนหนังสอืเดิน

ทำงเข้ำไปในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสอืเดินทำงออกมำได้จนกว่ำจะถึงก ำหนดวันออกวีซ่ำ 

 ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10 -15 วัน หนังสอืเดินทำง(PASSPORT)ที่ย่ืนเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำ

จำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวนัก ำหนดรับเล่ม    หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้รา

ทราบก่อนยื่นวีซ่าแลว้ถ่ายเรคคอรด์การเดินทางใหท้างบริษทัทั้งเล่มเพือ่ยื่นเป็นวีซ่าเดีย่วเท่านั้นแลว้ตอ้งมีเวลาน า

เล่มพาสปอรต์เขา้ไปติดผลวีซ่าโดยใชเ้วลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯ จะ

ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

 1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้ง

ขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และ

ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

 3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง 

หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 4. กรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของ

ท่ำน ข้ึนอยู่กบัทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
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เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร

พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยว

ยังตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน 

กรุณาเตรียมเอกสารท่ีขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น

ท่องเท่ียว** 

 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

 

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

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

3. ช่ือ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 

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

................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี  ......................... 

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

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

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ............................. 

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

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

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นำมสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

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

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

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกนั   กรุณำระบุ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ...............................................................................ที่อยู่ 

......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 

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

  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง    
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 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  ทำนมังสำวิรัส 

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

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

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

ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตไ์ดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 

 


