
 

 

 
รหัสทัวร 1900687 
ทัวรนิวซีแลนด เซาธ 7วัน 5คืน (TG) 
 
- ไครสทเชิรช – แอชเบอรตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ 
- ครอมเวลล – ควนีสทาวน - ลองเรอืกลไฟโบราณ  
- ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอรพคีฟารม - ชมการตัดขนแกะ  
-  ลองเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว - แซลมอน ฟารม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
เดือน พฤษภาคม 2562 13 – 19, 20 – 26 
เดือน มิถุนายน 2562 03 – 09, 17 – 23, 24 – 

30 
เดือน สิงหาคม 2562 06 – 12, 19 – 25 

 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  –  สนามบินออคแลนด  
15.00 น.  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 

ROW D สายการบิน ไทยแอรเวย  พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารในการ
เดินทาง 

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

18.45 น.  ออกเดินทางสูเมืองออคแลนด ประเทศนิวซีแลนด โดยสายการบิน ไทยแอรเวย 
เท่ียวบินที่  TG 491  

 
วันที่สอง  สนามบินออคแลนด -  สนามบินไครสเชิรท  - แอชเบอรตัน 
10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองออคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศ

นิวซีแลนด  
................น.  ออกเดินทางสูไครสเชิรท ประเทศนิวซีแลนด เท่ียวบินที่ ……. 
...............น.  เดินทางถึงเมืองไครสเชิรท ประเทศนิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจคนเขาเมือง 
และศุลกากรเรียบรอยแลว    (เวลาทองถิ่นของประเทศนิวซีแลนด เร็วกวา
ประเทศไทย 5 ชม.)   
  เมืองไครสทเชิรชเปนเมืองที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เปนเมืองใหญและ

เกาแกที่สุดของเกาะใต ประเทศนิวซีแลนด มีแมน้ําเอวอนไหลผานตัวเมืองกอใหเกิด
ทัศนียภาพที่งดงาม มีความรมรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไมสวยงามอยูทั่ว
เมืองไปหมด จนไดรับการขนานนามวาเปน GARDEN CITY OF THE WORLD 
ทําใหเมืองน้ี ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกลชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ทองเที่ยว
 มากมายสวยงามในเมืองไครสทเชิรช เชน จตุรัสวิกตอเรีย, กีวี่เฮาส, วิหาร
คาธีดตัล, ขึ้นยอดเขาแคชเมียร เพ่ือชมเมืองไครทเชิรช เปนตน  
จากน้ันเดินทางสู เมืองแอชเบอรตัน ศูนยกลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่
สําคัญของเกาะใต ประเทศนิวซีแลนด ผานที่ราบทางการเกษตรอันกวางใหญ 



 

 

สมญานาม “แคนเทอรเบอรี่” ที่ใหญเปนอันดับ 3 รองจากเมืองทิมารูและไครสท
เชิรช คนสวนใหญประกอบอาชีพทําฟารมเลี้ยงแกะ หรือฟารมวัว เลี้ยงวัว ที่น่ี จึง
เปนแหลงรวมสินคาและผลิตภัณฑจากแกะ ขนแกะ และผลิตภัณฑบํารุงผิว อาหาร
เสริม และของที่ระลึก อ่ืนๆ เชิญเยี่ยมชมทุงราบแคนเทอรเบอรรี่ แหลงเพาะพันธุ
แกะและวัวที่สําคัญของเกาะใต 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเขาสูท่ีพัก ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 
 
 

 
 
 
วันที่สาม แอชเบอรตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนสทาวน  
เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือ
เปนทะเลสาบที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทําใหทะเลสาบแหงน้ีกลายเปนจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเยือนนิวซีแลนด ก็เน่ืองจากสีเทอรควอยซของน้ําใน
ทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ําแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่งไดกัด
กรอนชั้นหินอันอุดมไปดวยแรธาตุกอนที่จะไหลลงสูทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย
ตกลงกระทบกับน้ํา สารละลายเหลาน้ีก็สะทอนแสงเกิดเปนสีเทอรควอยซที่สวยงาม 
ใกลกันจะมีอนุสาวรียสุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสัมฤทธิ์ในป ค.ศ.1968  เพื่อเปน
การยกยองคุณความดีที่ชวยงานใหชาวบานมีกินมีใชจนถึงทุกวันน้ี เน่ืองจาก
ประเทศนิวซีเเลนด เปนประเทศที่เล้ียงเเกะไวในการทําการคา ไมวาจะขนแกะ เน้ือ
แกะ นมแกะ จึงมีผูชวยสําคัญคือสุนัขตอนแกะ ไวสําหรับตอนแกะ และไลหมาป�า
ดวย และใกลๆ กันน้ัน ทานจะไดเห็นโบสถขนาดกะทัดรัดนารัก CHURCH OF 
GOOD SHEPHERD โบสถที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด ซึ่งในปจจุบันยังใชใน
การประกอบพิธีการตางๆ อยู 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารญี่ปุ�น) 
  นําทาน ผานอุทยานแหงชาติเมาทคุก ของเกาะใตของนิวซีแลนดที่เต็มไปดวย ทุง

หญา ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ผานชม



 

 

ทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธารน้ําแข็งสายใหญซึ่งละลายและกัดเซาะเอากอนหิน
ขนาดตางๆกันมากลั่นกรองน้ําตามธรรมชาติจนกลายเปนน้ําทะเลสาบที่สวยงาม 
ผานชมทะเลสาบปูคากิ เปนทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแหงหน่ึง
ของนิวซีแลนด จนไดชื่อวา MILLION DOLLAR VIEW คลายๆ กับทะเลสาบ เท
คาโป คือเปนน้ําท่ีละลายมาจากภูเขาน้ําแข็ง เวลาแดดออก น้ําจะเปนสีเทอรควอยซ 
แตเวลาไมมีแดดน้ําจะออกเปนสีน้ํานม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองควีนสทาวน 
เมืองที่ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาขนาดใหญที่ชื่อ THE REMARKABLES อุดมไป
ดวยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝم�งของทะเลสาบวาคาติปู ทําใหวิวทิวทัศนงดงาม
ราวกับภาพฝน เหมาะเปนทั้งสถานที่ทองเที่ยวของคนทั่วไป และคูฮันนีมูนท่ีตองการ
ความโรแมนติกแบบสวนตัว ไมเพียงแตมีทัศนียภาพสวยงามเทาน้ัน แตยังเปนแหลง
รวมรานอาหารทันสมัย รานกาแฟ ไนตคลับ แหลงชอปปم�งและสถานที่ทองเที่ยวที่
เหมาะกับฤดูกาล ซ่ึงพรอมกระตุนตอมผจญภัย สําหรับผูรักการทํากิจกรรมทาทาย
อยางกีฬาเอ็กซตรีมหลากหลายประเภท  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพรอมเมนูพิเศษกุงลอ็บสเตอร 
  นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่สี ่ ควีนสทาวน –  แอรโรวทาวน - ลองเรือกลไฟโบราณ - วอเตอรพีค ฟารม – ชม

การตดัขนแกะ - ผานชมการกระโดดบันจี้จัมพ – ผานชมการเลนเรือเร็ว 
เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
  เดินทางสู เมืองแอรโรวทาวน ชมเมืองของนักขุดทอง แอรโรวทาวน ซึ่งเปนเมือง

เล็กๆต้ังอยูบริเวณเชิงเขา ท่ีน่ีเปนเมืองขุดทองเกาท่ีอนุรักษเอาไวอยางดีที่สุด ในยุค
ตื่นทอง ปค.ศ. 1865 เคยมีประชากรมากกวา 7,000คน และเปนเพียงหน่ึงใน
เมืองขุดทองสมัยเกา ท่ีเหลืออยูเพียงไมกี่แหง ซึ่งไมไดแปรสภาพเปนเมืองราง หรือ
เปลี่ยนรูปแบบไปเปนเมืองที่พัฒนาอยางทันสมัย แมวาแอรโรวทาวนเปนเมืองเล็กๆ 
แตก็เต็มไปดวยนักทองเที่ยว 
นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรียก
ขานเปนเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนสทาวนมานานเน่ืองจากเปนเรือที่มีสวนใน



 

 

การขนสงสินคาและผูโดยสารมาตั้งแตป 1912 และเปนเพียงลําเดียวซึ่งเหลือตก
ทอดมาจากยุคที่การทําเหมืองเจริญรุงเรือง มีอายุเกาแกกวาเกือบรอยป อีกทั้งเปน
เรือกลไฟรุนอนุรักษ ที่ใชพลังงานไอน้ําจากถานหิน เปนเครื่องจักรคูขนาด 500 
แรงมา ภายในเรือตกแตงดวยไมและทองเหลืองอยางงดงามเปนเรือโดยสารเพียง
หน่ึงในไมกี่ลําซึ่งเหลืออยูในซีกโลกใตที่ยังคงใชพลังงานจากถานหิน จากน้ันชมการ
สาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอรพีคฟารม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว วอลเตอรพีคฟารม
แกะบนยอดเขาในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณโดดเดนของ
ประเทศนิวซีแลนด ชมโชวสุนัขตอนแกะจากฟารมพื้นเมือง ดูการทํางานของสุนัข
เลี้ยงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะน้ีถือเปนผลิตภัณฑสงออกที่มี
ชื่อเสียงของนิวซีแลนด รวมท้ังสัตวนารักๆ พรอมใหอาหารสัตวตางๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิวภายในฟารม 
บาย  จากน้ัน นําทานชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมไดเมื่อมาที่ควีนส

ทาวน  กับการการกระโดดบันจี้จัมป� กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของ
นิวซีแลนด ถือเปนกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกลา โดยมีความสูงถึง 43 เมตร        
ใชเวลาในการเลน 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนสทาวนถือเปนตนกําเนิดของการกระโดบัน
จี้จัมป�ที่โดงดังไปทั่วโลก จึงทําใหในแตละปมีนักทองเที่ยวใจกลาหลั่งไหลมาวัดใจ
อยางไมขาดสาย อีกทั้งที่น่ียังมีภูมิทัศนที่สวยงามอีกดวย     ผานชมการเลนเรือ
เร็วช็อตโอเวอร เปนเรือแลนดวยความเร็วสูงไปตามแมน้ําช็อตโอเวอร ทามกลาง
เกาะแกงและโขดหิน คอนขางคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลาย
บานานาโบท เพียงแตไมรวงลงน้ํา ถูกคิดคนขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปด
บริการตั้งแตป ค.ศ.1970 เสนทางเรือเจ็ทของที่น่ี ดูนาตื่นเตนเราใจมากกวาที่อ่ืน 
เพราะเปนตนตํารับของเรือเจ็ท มีผูมาทาทายความหวาดเสียวน้ีแลวกวา 2 ลานคน 
เปนเรือที่ไดรับการออกเเบบเปนพิเศษ ลําตัวเรือทําดวยอลูมิเนียมอยางหนาแนน ใช
เวลาในการเลนประมาณ 1.30  (สําหรับทานใดที่สนใจกิจกรรมตางๆ กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวร)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเขาสูท่ีพัก NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา ควีนสทาวน – ครอมเวลล –แซลมอนฟารม –  เมืองทไวเซิล  - แอชเบอรตัน – 
ไครสทเชิรช 

เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เมืองครอมเวลล ใหทานแวะซื้อผลไมนานาชนิด มีทั้งผลไมสดและ
ผลไมอบแหงของนิวซีแลนด กอนเดินทางสูเมืองโอมารามา ระหวางนักทองเที่ยว  
ทางชมทิวทัศนสองขางทาง ท่ีสวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด ผานชมทุง
หญาที่เลี้ยงมา วัว และเลี้ยงแกะที่แสนนารัก เมืองน้ียังมีที่พัก และรีสอรทเล็กๆ 
นารัก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีควิ 
บาย  เดินทางผาน เมืองทไวเซิล เมืองแหงตนไม ของนิวซีแลนด  นําทานแวะชม ฟารม

ปลาแซลมอน (SALMON FARM) ใหทานไดชมวิธีการเพาะเล้ียงปลาแซลมอน ซึ่ง
ทุกทานสามารถรวมกิจกรรมใหอาหารปลาและนอกจากน้ันยังสามารถเลือกซื้อและ
ชิมปลาแซลมอนสดๆ ไดอีกดวย แลวผานชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเปน
ยอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะตลอดทั้งป จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองไครสทเชิรช 
ระหวางทางแวะ         เมืองแอชเบอรตัน แวะใหทานไดชอปปم�งสินคาที่ระลึกของ
นิวซีแลนด อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนาเดง เซร่ัม  รกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ
บํารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑที่ทําจากขนแกะ ตางๆ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
ไครสทเชิรช 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก ไครสทเชิรช – อะคารัว – ลองเรือชมปลาโลมา – ไครสทเชิรช 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองอะคารัว เปนสวนหน่ึงของ BANK OF PENINSULA ซึ่งอยู
ในมณฑล CANTERBURY อันเปนสวนเรียบชายฝم�งตะวันออกของเกาะใต ซ่ึงรวม 
CHRISTCHURCH และ MT.COOK ไปดวย AKAROA นับเปนชุมชนแรกๆ ใน
แถบน้ีเดิมเปนฝรั่งเศสมากๆ แตตอนน้ีคุยอังกฤษหมดแลว กิจกรรมหลักของที่น่ีคือ
การวายน้ํากับปลาโลมาและน่ังเรือดูปลาโลมาเฮคเตอรที่เล็กที่สุดในโลก AKAROA 
เปนเมืองที่อยูทางตะวันออกเฉียงใตของ CHRISTCHURCH ชื่อเมืองมี
ความหมายตามภาษาเมารี แปลวา LONG HARBOUR เปนเมืองที่มีเสนหใน
ตัวเองโดยมีวิวชายทะเลที่สวยงามและผสมผสานกับกลิ่นอายของฝรั่งเศสอยูดวย 
เชนชื่อตรอก ถนน หรือบานเรือนลวนแตเปนแบบสไตลฝรั่งเศส จากน้ัน นําทาน
ลองเรือ BLACK CAT CRUISE AKAROA HARBOUR CRUISE เพือ่ลองเรือ
ดูปลาโลมา ทานจะไดเห็นปลาโลมาพันธท่ีเล็กที่สุดคือโลมาพันธHECTOR กระโดด
วายกันอยางสนุกสนาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบตะวันตก 
บาย  ใหทานสัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆ นารักริมทะเล หรืออิสระชอปปم�ง ที่น่ีมีรานขาย

ของเล็กๆ นารัก เชน รานขายหินและแรชื่อวา HETTIE’S ROCK AND 
CRYSTAL และราน SHOP POT POURRI ขายของกระจุกกระจิก สมควรแก
เวลา นําทานเดินทางกลับสูเมืองไครสทเชิรช นําทาน ชมเมืองที่ไดชื่อวาเปน เมือง
อังกฤษนอก          เกาะอังกฤษ ผานชมสวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการประจํา
เมือง ชมความงามของแมน้ําเอวอน ผานชมสวนพฤกษศาสตร และสวนสาธารณะ
แฮกลีย ตั้งอยูบริเวณกลางเมืองไครสทเชิรช นับวาเปนปอดของเมืองไครสเชิรช 
นอกจากความเขียวชอุมและกวางใหญไพศาลแลว ในทุกฤดูกาลจะมีผูคนมาเดินเลน 
ออกกําลังกายและพักผอน โดยเฉพาะฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ท่ีจะมีดอกไมผลิบาน
อยางสวยงามมาก นําชม พิพิธภัณฑแคนเทอรเบอรี่ ตั้งอยูหนาประตูทางเขาสวน
พฤกษชาติ พิพิธภัณฑแหงน้ี จัดแสดงเรื่องราวของชาวเมารี และนกมัวที่เปนสัตว
ทองถิ่น ซ่ึงไดสาบสูญไปจากโลกนี้แลว และการเขามาต้ังรกรากของชาวยุโรปผิวขาว 
เปนตน และประวัติศาสตรของการสํารวจ ทางทวีปแอนตารกติก (ขั้วโลกใต) 
นอกจากน้ันแลว ยังมีอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่เซอรเอ็ดมันด ฮิลลารี ใชเมื่อ
ครั้งพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตตั้งแสดงอยูอีกดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป�าฮื้อทะเลใตเสิรฟพรอมไวนแดง 
  นําทานเขาสูท่ีพัก QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

 

 
 
วันที่เจ็ด สนามบินไครสทเชิรท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินออคแลนด- สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 
06.05 น. รับประทานอาหารเชา  
..............น. หลังจากน้ันออกเดินทางกลับสู สนามบินออคแลนด  เท่ียวบินที่ ............... 
..............น.  เดินทางถึงสนามบินออคแลนด  แวะเปลี่ยนเครื่อง เพ่ือเดินทางสู ประเทศไทย 
13.10  น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ TG492  
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจตลอดการ
เดินทาง 
 

 
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
อัตราคาบริการ 

อัตราคาบริการ ราคารวมต๋ัวเครื่องบิน ราคาไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 

ผูใหญ 91,900.- 56,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน 89,900.- 54,900.- 

เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง ) 85,900.- 50,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง ) 79,900.- 50,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 17,900.- 17,900.- 
 

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

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

*** ไมรวมคาวีซาเด่ียว 6,000 บาท ตอ ทาน / 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  
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด *วีซาเด่ียว 6,000 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 2,700 บาท ตอ 

ทาน*  
 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

พิจารณาท่ีตางประเทศ เพราะฉะน้ันเอกสารที่ยื่นจะตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน *** 
 

1. สําหรับบุคคลท่ัวไป 
 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ากวา 6 เดือน  (กรณีทานที่มี

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

 สําเนาบัตรประชาชน  
 สําเนาทะเบียนบาน ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถาม)ี 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) 
 ใบรับรองการทํางานงานของบิดา 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 คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 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 .............................................................................................................................. 


