
 

 

 
รหัสทัวร 1900681 
ทัวร ทัวรนิวซีแลนด 10 วัน 8 คืน (TG) 
 
- ออคแลนด – โรโตรัว - ศูนยวัฒนธรรมเมารี – ชมการตัดขนแกะ – เทาโป  
- เวลลิงตัน - ขามเรือเฟอรรี่สูเกาะใต – พิคตัน – ชมปลาวาฬที่ไคคูรา  
- ไครสเชิรช - เทคาโป  - ยอดเขาเมาทคุก – ควีนสทาวน  
– ลองเรือกลไฟโบราณ  
- น่ังกระเชากอนโดลา+ลูท  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
เดือน พฤษภาคม 2562 18 - 27 
เดือน มิถุนายน 2562 01 – 10, 22 Jun – 01 Jul 
เดือน สิงหาคม 2562 03 – 12, 17 - 26 

 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  –  ออคแลนด   
15.00 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3 

เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใน
การตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา พืชผัก อาหารสด และแหง ทุก
ชนิด , เขาเมืองโดยเด็ดขาด ) 

18.45 น.  ออกเดินทางสูออคแลนดโดยสายการบิน ไทยแอรเวย เที่ยวบินที่  TG 491(ใชเวลา
ในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 

 
วันที่สอง สนามบินออคแลนด – ชมเมือง – โรโตรัว 
10.45 น.  เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศ

นิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป�าสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานเที่ยวชมเมืองออคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหน่ึง เปนเมืองที่
สําคัญทางดานการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนดชมอาวที่สวยงามเต็มไป
ดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮาเบอร ขึ้นชมยอดเขาอีเดน เพื่อชมยอดเขาที่อดีต
เปนภูเขาไฟ ปจจุบันดับแลว มีรองรอยคลายกระทะใบใหญ ซึ่งเปนที่สวยงาม ทาน
สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองออคแลนด ผานชมบานเศรษฐีที่
ตั้งอยูบนเนินเขา 

บาย  เดินทางสู โรโตรัว เมืองพลังความรอนใตพิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวน
มาก และยังเปนเมืองทองเที่ยวท่ีสําคัญของเกาะเหนือ  

คํ่า  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมระบําพ้ืนเมือง  
  นําทานเขาสูท่ีพัก SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา  



 

 

 
วันที่สาม Te Puia – ศูนยวัฒนธรรมเมารี - เรนโบว สปริงซ - อโกรโดม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นํานําทานสู TE PUIA ซึ่งเปนศูนยวัฒนธรรม และศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของ

ชาวเมารี อาทิ  เชน หอประชุมของชาวเมารี  การแกะสลักไม  และการทอ
เครื่องนุงหม พรอมชมบอน้ําพุรอน บอโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากพลัง
ความรอนใตพิภพที่พวยพุงจากพื้นดิน และแรธาตุตางๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจาก
พลังความรอนใตพื้นดินใน  นําทานเขาชม เรนโบวสปริง (RAINBOW SPRINGS) 
ไดรับการปรับโฉมครั้งใหญเพื่อตอนรับผูมาเยือนและรักในธรรมชาติ บอน้ําเรนโบว
เปนบอน้ําแรซึ่งผลิตน้ําจํานวน 2.5 ลานลิตรตอวัน เปนที่อยูอาศัยของปลาเทรามีถิ่น
กําเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือรมรื่นดวยพันธไมพื้นเมืองไดแก แคลิฟอรเนียแดง, ซิล
เวอรเฟรน ไดกลายเปนสัญลักษณประจําชาติ  นอกจากน้ียังมีนกพื้นเมืองสายพันธ
ตางๆหลายชนิด อาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื้นเมือง, นกแกวเกาะเหนือ, นกแกว
เคีย เปนนกที่ ไดรับการคุมครอง นอกจาก น้ียั งมี กิ้ งก าทัวทารา สัตวกอน
ประวัติศาสตรที่อาศัยอยูเมื่อ 225 ลานปกอนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูได
ยาวนานถึง 100 ป หรือมากกวาน้ัน KIWI HOUSE บานของนกกีวีที่มอียูเฉพาะใน
นิวซีแลนดเทาน้ันเปนสัตวพื้นเมืองที่มีชีวิตอยูถึง 70ลานปมาแลว 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานสู อโกรโดม (AGRODOME) เปนฟารมเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเปน 
สถานที่ทองเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก น่ันคือการตัดขนแกะ แสดงตัด
ขนแกะมีหลายๆ แหงในประเทศนิวซีแลนดแต            ที่อโกรโดมเปนสถานแสดง
โชวการตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแลว ที่อโกรโดม    
ยังมีการแสดงอ่ืนๆ เชน การรีดน้ํานมวัว และ การแสดงสุนัขตอนเปด และตอนแกะ 
โดยสุนัขแสนรู  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พัก SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สี ่ เทาโป - น้ําตกฮูกา – เวลลิงตัน – ชมเมือง 
เชา  นําทานรับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

เดินทางสู เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยูริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเปนทะเลสาบที่เกิดจาก
ภูเขาไฟระเบิดในอดีต ที่มีขนาด ใหญและลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด เปนเมือง
ตากอากาศและศูนยกลางการตกปลาเทรา จากน้ันแวะชม      น้ําตกฮูกา น้ําตกสี
ครามขนาดใหญ มีปริมาณน้ําที่ตกลงมาเฉลี่ยแลว คือ 2 แสนลิตรตอวินาที มีตน
กําเนิดมาจากแมน้ําไวกาโต ซึ่งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป เงินสัญลักษณของ
ประเทศ จากน้ัน เดินทางตอสูเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด 
ศูนยกลางทางการบริหาร และการปกครอง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเท่ียวชมเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด ซ่ึงมักจะไดรับการ

เปรียบวาเหมือนกับซาน  ฟรานซิสโก ผานชมรัฐสภา หอสมุดแหงชาติยาน 
WATER FRONT  นําทานชมวิวของเมืองจากยอดเขาวิคทอเรีย            ที่
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอยางกวางไกล เปนเมืองซึ่งเสมือนฉากอัน
งดงามที่ตั้งอยูบนเนินเขา รายลอมดวยทาเรือน้ําลึก อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทาง
การเมือง การปกครอง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GRAND MERCURE WELLINGTON  HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา เวลลิงตัน – ลองเรือเฟอรรี่ – พิคตัน –  เบลนแฮม  
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

นําทานออกเเดินทางสูทาเรือเมืองเวลลิงตัน เพื่อทําการเช็คอิน เพื่อ ลงเรือเฟอรรี่ 
INTERISLANDER ขามชองแคบระหวางเกาะใต สูเกาะเหนือดวยเรือเฟอรรี่ขนาด
ใหญ ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน หองดูทีวี รานอาหาร หองเด็กเลน พรอม
ชมทศันียภาพที่สวยงามตลอดทาง  

บาย  เรือเทียบฝم�งทาเรือเมืองพิคตันเกาะใต หลังรับกระเป�าเรียบรอยแลว   
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสูเมืองเบลนแฮม เลาะเลียบชายฝم�งทะเล ชมทัศนียภาพของมหาสมุทร
แปซิฟกตอนใตของนิวซีแลนดจากน้ันนําทานเดินทางตอสูพิคตัน 

  นําทานเขาสูที่พัก Scenic Hotel Marlborough หรือเทียบเทา 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ภายในโรงแรม  
 
 
 
 

 
 

วันที่หก เบลมแฮม – ไคคูรา – ไครสทเชิรช  
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองไคคูรา ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ นารักริมฝم�งทะเลทางตะวันตก ซึ่ง
ในอดีต เมืองไคคูรา เปนศูนย กลางของเมืองทาเรือลาปลาวาฬ ตั้งแตป ค.ศ. 
1843–1922 และยังเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ สําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ 
ไคคูรามีชื่อเสียงในเร่ืองการจัดทัวรชมปลาวาฬมากและยังเปนเจาแรกในนิวซีแลนด 
ที่จัดใหมีทัวรชมปลาวาฬ (โดยการน่ังเรือหรือ เครื่องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดให
อยางใดอยางหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของทุกทานการชมปลาวาฬจะตองขึ้นอยู
กับสภาพอากาศดวย) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทาน ลงเรือยอรช ลําใหญที่มีความจุไดถึง 40-50 คนนําสูกลางทะเล 

เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ จากการผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษพันธุซเพิม 
อยางใกลชิดซึ่งเปนสัตวที่สงางามที่สุดของโลกในธรรมชาติ  ทานอาจจะไดพบกับ
ปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ํา และยังอาจจะไดชมวาฬหลากหลาย



 

 

พันธุที่แวะเวียนเขามาเยือน แนวชายฝم�งในบางฤดูกาลอีกดวย (ใชเวลาลองเรือ
ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไครชเชิรท ชมเมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RYDGES LATIMER HOTEL CHRISTCHURCH 
หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนสทาวน 
เชา  นําทานรับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

นําทานออกเดินทางจากเมืองแอชเบอรตัน ผานที่ราบแคนเทอรเบอรี่สูเมืองเทคาโป 
เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ผานชมทัศนียภาพสองขางทาง ของ ทะเลสาบเท
คาโป ที่มีสีเขียวอมฟ�า ท่ีเรียกวาทะเลสาบสีเทอควอสย ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ
เล็กๆ นารัก ซึ่งในปจจุบันยังใชในการประกอบพิธีการตางๆ ใกลกันจะมี อนุสาวรีย
สุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสําริด สรางไวเพื่อเปนการยกยองคุณความดีของสุนัข
แสนรู นําทานสู ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนไดชื่อวา MILLION 
DOLLAR VIEW ซึ่งมียอดเขาเมาทคุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตรเหนือยอด
เขามีหิมะและธารน้ําแข็งปกคลุมตลอดป เปนฉากหลัง (สําหรับทานที่สนใจจะน่ัง
เฮลิคอปเตอรชมยอดเขา กรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ออกเดินทางสู เมืองควีนสทาวน ระหวาทางแวะชิม และซื้อผลไมสด และแหงที่

เมืองครอมเวล เมืองแหงผลไมเมืองควีนสทาวน ตั้งอยูริมทะเลสาบวาคาทีปู 
(WAKATIPU) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามของเทือกเขาสีฟ�าและยอดเขา
ที่มีหิมะปกคลุม เมืองควีนสทาวนเปนเมืองแหงการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไมวา
จะเปนการเลนเจ็ตโบท สกี กอลฟ หรือแมแตบันจี้จัมพ ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมที่นา
ตื่นเตนสําหรับผูรักความทาทายจากทั่วทุกมุมโลก (สําหรับทานที่ตองการจะรวม
สนุกกับกิจกรรมตางๆ เชนการกระโดดบันจี้ และน่ังเรือเร็วนอกรายการทัวร กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวร) 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พรอมเมนูพิเศษกุงล็อปสเอตร ของนิวซีแลนด 
  นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่แปด เมืองแอรโรทาวน - ลองเรือกลไฟโบราณ - วอเตอรพีค ฟารม – ชมการตัดขนแกะ 
– น่ังกระเชากอนโดลา+ลูท 
เชา  นําทานรับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองแอรโรทาวน เมืองเล็กๆ ครั้งหน่ึงเคยเปนเมืองเหมืองทอง 
และทุกวันน้ีก็ยังคงมีทองอยูในลําธารขาง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เปน
พิพิธภัณฑที่จัดใหชมถึงประวัติศาสตรในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเปนอยูในสมัย
น้ันที่นาสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาดวย
เหมือนกันถนนที่สําคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่
สําคัญรานอาหาร รานขายของเรียงรายอยูสองฝم�ง 

11.45 น.  เตรียมพรอมขึ้นเรือที่ทาเรือลองเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคน
เรียกขานเปนเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนสทาวนมานานเน่ืองจากเปนเรือท่ีมีสวน
ในการขนสงสินคาและผูโดยสารมาตั้งแตป 1912 และเปนเพียงลําเดียวซึ่งเหลือตก
ทอดมาจากยุคที่การทําเหมืองเจริญรุงเรือง มีอายุเกาแกกวาเกือบรอยป อีกทั้งเปน
เรือกลไฟรุนอนุรักษ ที่ใชพลังงานไอน้ําจากถานหิน เปนเครื่องจักรคูขนาด 500 
แรงมา ภายในเรือตกแตงดวยไมและทองเหลืองอยางงดงามเปนเรือโดยสารเพียง
หน่ึงในไมกี่ลําซ่ึงเหลืออยูในซีกโลกใตที่ยังคงใชพลังงานจากถานหิน 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิว ภายในฟารม 
จากน้ันชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอรพีคฟารม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว วอล
เตอรพีคฟารมแกะบนยอดเขาในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณ
โดดเดนของประเทศนิวซีแลนด ชมโชวสุนัขตอนแกะจากฟารมพ้ืนเมือง ดูการทํางาน
ของสุนัขเลี้ยงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะน้ีถือเปนผลิตภัณฑ
สงออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด รวมทั้งสัตวนารักๆ พรอมใหอาหารสัตวตางๆ
จากน้ันลองเรือกลับสูทาเรือ เมืองควีนสทาวน    !!! ฟรี ใหทานไดสนุกสนานกับการ
น่ังกระเชากอนโดลาและลูท บนยอดเขาบอบพีค !!! 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบอบพีค 
 นําทานเขาสูท่ีพัก MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
วันที่เกา ควีนสทาวน – แอรโรวทาวน - โอมารามา – เมาทคุก - ไครสเชิรท 
เชา  นําทานรับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองแอรโรทาวน เมืองเล็กๆ ครั้งหน่ึงเคยเปนเมืองเหมืองทอง 
และทุกวันน้ีก็ยังคงมีทองอยูในลําธารขาง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เปน
พิพิธภัณฑ ที่จัดใหชมถึงประวัติศาสตรในยุคตื่นทองรวมท้ังชีวิตความเปนอยูในสมัย
น้ันที่นาสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา"ต่ืนทอง" กับเขาดวยเหมือนกัน
ถนนที่สําคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่สําคัญ
รานอาหาร รานขายของเรียงรายอยูสองฝم�ง นําทานออกเดินทางจากเมืองควีนส
ทาวนเดินทางสูเมืองโอมารามา เมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยู ระหวางทาง เมืองน้ียังมีที่พัก 
และรีสอรทเล็กๆ นารัก ไว สําหรับนักทองเที่ยว  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิว ณ ภัตตาคาร 
บาย     เดินทางผานเมืองทไวเซิล เมืองแหงตนไม ของนิวซีแลนด  ระหวางทางชมทิวทัศน

สองขางทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด ผานชมทุงหญาที่เล้ียงมา วัว 
และเล้ียงแกะที่แสนนารัก ผานชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเปนยอดเขาที่ปก
คลุมดวยหิมะ เพื่อเขาสูเมืองไครสเชิรช แวะใหทานไดชอปปم�งสินคาที่ระลึกของ
นิวซีแลนด อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนาเดง เซรั่มรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ
บํารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑที่ทําจากขนแกะ ตางๆ  เดินทางถึงเมืองไครชเชิรทจาก
น้ันนําทานชมเมืองที่ ไดชื่อวาเปน“เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผานชม
สวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการประจําเมือง ชมความงามของแมน้ําเอวอน ผาน
ชมสวนพฤกษศาสตร ผานชมพิพิธภัณฑแคนเทอเบอรี่ หลังจากน้ันนําทานชมวิว
ทิวทัศนของเมืองไครสทเชิรช บนยอดเขาแคชเมียร   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พรอมเมนูพิเศษเป�าฮื้อทะเลใต และ ไวน แดง 
  นําทานเขาสูท่ีพัก RYDGES LATIMER HOTEL CHRISTCHRUCH  
 
 
 



 

 

วันที่สิบ ไครสทเชิรช – ออคแลนด – กรุงเทพฯ  
เชา  นําทานรับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

ใหทานพักผอนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

..................น.  นําทานออกเดินทางสูสนามบินไครสทเชิรช โดยเท่ียวบินที่ ......................... 

..................น.  เดินทางถึงสนามบินออคแลนด 
13.10 น.  ออกเดินทางจากออคแลนด โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินที่  TG 492 
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจตลอดการ
เดินทาง 
 

 
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
อัตราคาบริการ 

อัตราคาบริการ ราคารวมต๋ัวเครื่องบิน ราคาไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 

ผูใหญ 119,900.- 84,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน 117,900.- 82,900.- 

เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง ) 113,900.- 78,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง ) 107,900.- 72,900.- 

พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 22,900.- 22,900.- 
 

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไมเกิน 12 ปบริบูรณคะ** 
*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป *** 
*** ราคาน้ีอาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผูเดินทางมีไมถึง 15 ทาน *** 

*** ราคาไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน คือ ไมรวมต๋ัวเครื่องบินระหวางประเทศ และ ภายในประเทศ
นิวซีแลนด *** 

*** ไมรวมคาวีซาเด่ียว 6,000 หรือ วีซากรุป 2,700 บาท ตอ ทาน  *** 
 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยดั ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการที่ไดระบใุนรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
 คามัคคุเทศกของบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางใน ตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท. 

 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport  
 คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด *วีซาเด่ียว 6,000 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 2,700 บาท ตอ 

ทาน 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 ไมรวมทิปตาง ๆ เชน ทิปไกด 3 เหรียญ และพนักงานคนขับ 3 เหรียญ ตอคนตอวัน  

 สวนคาทิปคนยกประเป�าท่ีโรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเป�าดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและ
สะดวกในการเดินทาง  
 เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเป�าเพียงพอ 

 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 
 เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  

 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท 
ตอ 1 ทาน  

 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท 
ตอ 1 ทาน  (ชวง ปใหม, สงกรานต) 



 

 

 กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบตั้งแตทําการจองหากลูกคามี
ความจําเปนตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอนออกตั๋ว
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ 
หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม
คืนมัดจํา 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทํา
การ หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และ
ไมคืนมัดจํา   (ชวง ปใหม, สงกรานต) 

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซานิวซีแลนดไมทันกําหนดและทางบริษัทฯตองออกตั๋ว
กับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนากอน 

45 วัน  จะไมเก็บคามัดจํา 
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัด

จํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของ

อัตราคาบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วได  เพราะเปน

เงื่อนไขตั๋วกรุปของสายการบิน 
  หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด ไมทันกําหนดการออกตั๋ว 

กับทางสายการบิน และ  ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา
ทัวร และ มัดจําทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการยื่นขอวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด 
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ และสงใหกับทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซากอน 21 วันทํา

การ 
** การยื่นขอวีซาประเทศนิวซีแลนด ตองใชเวลาในการยื่นวีซา 15 วันทําการ) ** 

*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนดเปลี่ยนระเบียบใหม การยื่นขอวีซานิวซีแลนดตองสงเอกสารไป
พจิารณาที่ตางประเทศ เพราะฉะน้ันเอกสารที่ยื่นจะตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน *** 

1. สําหรับบุคคลท่ัวไป 
 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ากวา 6 เดือน  (กรณีทานที่มี

พาสปอรตเลมเกาใหแนบมาดวย)  
 รูปถายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุด
ครุย, หรือใสชุดราชการ, ไมยิ้ม, พ้ืนหลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปนภาพถาย
ที่สแกนจากคอมพิวเตอร)   

 สําเนาบัตรประชาชน  
 สําเนาทะเบียนบาน ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถามี) ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ  
 กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรที่ทํางาน / ที่อยู เพื่อใชใน

การยื่นขอวีซา กรอกเปนภาษาอังกฤษ 
 กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, (ในกรณีที่คูสมรส

เสียชีวิต) ใบมรณะบัตร ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ยอนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ  

ชื่อ – นามสกุล ตรงตามหนา PASSPORT  (อัพเดตยอดเงินกอนวันที่จะยื่นวีซาไมเกิน 
30 วัน)     

 จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใชประกอบการยื่น
ขอวีซานิวซีแลนดไมได *** 

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 1.  กรณีที่เปนพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2.  กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 
เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ และชื่อผู
เดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย   
แปลเปนภาษาอังกฤษ และ พรอมประทับตรายางบริษัท 
3.  กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต 

(ภาษาอังกฤษ)                               



 

 

4.  กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม
สามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได   

2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลท่ัวไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
3. สําหรับเด็ก ท่ีไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 18 ป (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้) 

 เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศที่ทําจากที่วาการ
อําเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทาง
กับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ) 

 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได) 

(ภาษาอังกฤษ) 
 สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาอังกฤษ) 
 สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง, บิดาและมารดาของผูเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 ใบรับรองการทํางานงานของบดิา หรือ มารดา(ภาษาอังกฤษ) 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเปนขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด และสําเนา

บัตรขาราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) 
 หลักฐานการเงิน STATEMENT (ยอนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา 

(ภาษาอังกฤษ) 
 จดหมายรับรองคาใชจายในการเดินทางใหกับบุตร  (ภาษาอังกฤษ) 

4. สําหรับบุคคลท่ีถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย 
 กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยาง
นอย 1 เดือน ดังน้ันตองเปลี่ยนเปนหนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน  

 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ท่ีกองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถยื่น
วีซาได (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต) 

หมายเหตุวีซา 
 วีซาครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมเกิน 18 ป เปน เดี่ยว 

ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรตและตองเดินทางไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน คาวีซา

ทานละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผูเดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยูตอ ไมกลับพรอมกรุป ตองยื่นวีซาเดี่ยว คาวีซาทานละ 

6,100 บาท 
  



 

 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 
 
หมายเหตุ   

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทตู    
 งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา
เมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวทีพ่ํานักอยูในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบ
เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ 
จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มี
ผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน  
 

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



 

 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื�นวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ เท่านั�น*** 
 

ชื�อ-นามสกลุ  ผู้เดนิทาง  ภาษาไทย ................................................................................................................................................................................. 
ชื�อ-นามสกลุ  ผู้เดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนังสือเดนิทาง ........................................................................................................................................... 
คุณมกีารเปลี�ยนชื�อ - นามสกลุหรือไม่ (ถ้ามโีปรดระบุชื�อ – นามสกลุ เดมิ ).................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกดิ ...................................  เชื�อชาต ิ.............................. สัญชาต.ิ....................... สถานที�เกดิ............................ประเทศ ........................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� .................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้าน / ถนน ........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จงัหวดั ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ………........... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ..................................................... ที�ทาํงาน ....................................................... มือถือ ........................................................... 
 E-Mail .......................................................................................................................................................................................................................... 
 
สถานภาพ    ............ โสด                    ........... หย่า และมทีะเบียนหย่า (ต้องนํามาแสดงด้วย) 
                ............ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)                          ............ แต่งงาน และมทีะเบียนสมรส (ต้องนํามาแสดงด้วย) 
 
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอยีดเพิ�มเตมิ 
ชื�อ - นามสกลุ ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................ 
วนั เดือน ปีเกดิ ของคู่สมรส ..................................  จงัหวดัที�เกดิ ......................................  หมายเลขบัตรประชาชน .................................................. 
เชื�อชาต ิ................................................. สัญชาต ิ................................................................. 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส เลขที� …….....….. หมู่ ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้าน / ถนน ………………………......                          
แขวง  ............................................ เขต .................................................. จงัหวดั ............................................................ รหัสไปรษณีย์………....... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ............................................... มือถือ ..................................................  
E-Mail ............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ข้อมูลส่วนตวัของผู้เดนิทางเกี�ยวกบัด้านอาชีพ การงาน   ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
ชื�อบริษัทที�ทาํงาน ........................................................................................................................................................................................................... 
วนัที�เริ�มการทาํงาน ...................................... ตาํแหน่งงาน ............................................................................. เงนิเดือน ....................................... บาท          
ที�อยู่ของบริษัทที�ทาํงาน เลขที� .....................หมู่ .............ซอย ........................................... หมู่บ้าน / ถนน ...................................................................                                  
แขวง  ........................................... เขต ................................................... จงัหวดั ................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………....... 
มหีนังสือเดนิทางมาแล้วทั�งหมด ......................... เล่ม หมายเลขหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ................................................................................. 
วนัที�ออก ...................................................................................... หมดอายุ ................................................................................................................... 
หนังสือเดนิทางปัจจุบันเลขที� ............................................................ วนัที�ออก.....................................หมดอายุ........................................................... 
วตัถุประสงค์ในการไปนิวซีแลนด์  .................................................................................................................................................................................. 
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวซ่ีานิวซีแลนด์ หรือ ประเทศอื�นๆ หรือไม่ .............................................................................................................................. 


