
 

 

รหัสทัวร GLH1902164 

ทัวรนิวซีแลนด SOUTH  ISLAND MFM+AKA 7 วัน 5 คืน (TG) 
ควีนสทาวน   ขึ้นกระเชากอนโดลา+เลนลูท   ชมอุทยานแหงชาติมิวฟอรดซาวด 
ครอมเวลล   ทะเลสาบเทคาโป   ทะเลสาบพูคากิ แอชเบอรตัน   ไครสทเชิรช 
ลองเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว   แซลมอน ฟารม 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 เมนูพิเศษ! กุงล็อปสเตอร + เป�าฮื้อทะเลใตเสิรฟพรอมไวนแดง 
 ใหทานไดน่ังกระเชากอนโดลา ชมวิวบนยอดเขาบอบพีค พรอมสนุกสนานกับการเลนลจู 
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 
 มัคคุเทศกมีความชํานาญ มีจิตใจใหบริการ สุภาพ ออนนอม 
 โดยสายการบินไทยแอรเวย (TG) 
 
กําหนดการเดินทาง 
 

เดือน กันยายน 2562 2 – 8 . 16 -22 
เดือน ตุลาคม 2562 7 -13 , 21 -27 

เดือน พฤศจิกายน 2562 4 – 10 , 18 -24 
เดือน ธันวาคม 2562 2 – 8 , 16 -22 

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

3-4  เคานเตอร D สายการบินไทย  พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารใน
การเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา พืชผัก อาหารสด และแหง 
ทุกชนิด , เขาเมืองโดยเด็ดขาด ) 

18.45 น.  ออกเดินทางสูออคแลนดโดยสายการบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที่  TG 491 (ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 

 
วันที่สอง ออคแลนด - ควีนสทาวน 
10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองออคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศ

นิวซีแลนด นําทานผานการเอกซเรย ตรวจกระเป�าที่ถือขึ้นเครื่อง (HAND 



 

 

CARRY) และผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป�าสัมภาระ
เรียบรอยแลว 

.............. น.  ออกเดินทางสูควีนสทาวน โดยเที่ยวบินที่  .................(ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 3 ชม.) 

.............. น.  ถึงเมืองควีนสทาวน ประเทศ นิวซีแลนด 
  นําทานเดินทางสู เมืองควีนสทาวน เมืองที่ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาขนาดใหญที่

ชื่อ THE REMARKABLES อุดมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝم�งของ
ทะเลสาบวาคาติปู ทําใหวิวทิวทัศนงดงามราวกับภาพฝน เหมาะเปนทั้งสถานที่
ทองเที่ยวของคนทั่วไป และคูฮันนีมูนที่ตองการความโรแมนติกแบบสวนตัว ไม
เพียงแตมีทัศนียภาพสวยงามเทาน้ัน แตยังเปนแหลงรวมรานอาหารทันสมัย ราน
กาแฟ ไนตคลับ แหลงชอปปم�งและสถานที่ทองเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพรอม
กระตุนตอมผจญภัย สําหรับผูรักการทํากิจกรรมทาทายอยางกีฬาเอ็กซตรีม
หลากหลายประเภท  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ควีนสทาวน – ลองเรือมิวฟอรด ซาวด – ควีนสทาวน 
เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

ออกเดินทางสู มิลฟอรดซาวน โดยผานทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเปนทะเลสาบที่
ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ เขาสูเขต อุทยานแหงชาติมิลฟอรดซาวด ผาน
เขตป�าพรุ ป�าเบญจพรรณ ทุงกวาง เขาสูวนอุทยานแหงชาติมิลฟอรดซาวด ( 
MILFORD SOUND) ในดินแดนสวนที่เปนฟยอรดแลนด (FIORD LAND) ซึ่งถูก
ประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซึ่งมีในลักษณะน้ีเพียง 2 
แหงในโลก กลาวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเปนธารน้ําแข็งในยุคโบราณ กัด
เซาะหินทําใหน้ําทวมแทนที่กลายเปนอาวลึกระหวางทางทานจะได ชมความงามที่
สรางโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เปน
ทะเลสาบที่ทานจะสามารถมองสะทอนภาพภูเขา ซึ่งเปนวิวอยูเบื้องลาง และให



 

 

ทานดื่มน้ําแรบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ําตกที่มี
ความยิ่งใหญที่ CHASM 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบนเรือ พรอมลองเรือสําราญมิล
ฟอรด ซาวด 
  สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอรด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของ

เปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต และสายน้ํากัดเซาะ สงผลให
เกิดเปนชายฝم�งเวาแหวง ทําใหเกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝم�ง ต่ืนตาต่ืนใจ
กับภาพของสายน้ําตกอันสูงตระหงานของ นํ้าตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร 
จากหนาผา พบกับแมวน้ํานอนอาบแดดบนโขดหินอยางสบายอารมณจากน้ัน
ลองเรือกลับสูทาเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศกลับสูเมืองควีนสทาวน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พรอมเมนูพิเศษกุงล็อบสเตอร 
  นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 

 
 

 
 
 

วันที่สี่ ควีนสทาวน –  แอรโรวทาวน - ผานชมการกระโดดบันจี้จัมพ – ผานชมการ
เลนเรือเร็ว – นั่งกระเชากอนโดลา พรอมทานบุฟเฟต บนยอดเขาบ็อบสพีค - 
เลนลูท - ควีนสทาวน 

เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
  เดินทางสู เมืองแอรโรวทาวน ชมเมืองของนักขุดทอง แอรโรวทาวน ซ่ึงเปนเมือง

เล็กๆตั้งอยูบริเวณเชิงเขา ที่น่ีเปนเมืองขุดทองเกาที่อนุรักษเอาไวอยางดีที่สุด ใน
ยุคตื่นทอง ปค.ศ. 1865 เคยมีประชากรมากกวา 7,000คน และเปนเพียงหน่ึงใน
เมืองขุดทองสมัยเกา ที่เหลืออยูเพียงไมกี่แหง ซึ่งไมไดแปรสภาพเปนเมืองราง 
หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเปนเมืองที่พัฒนาอยางทันสมัย แมวาแอรโรวทาวนเปนเมือง
เล็กๆ แตก็เต็มไปดวยนักทองเที่ยว 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากน้ัน นําทานชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมไดเมื่อมาที่ค

วีนสทาวน  กับการการกระโดดบันจี้จัมป� กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของ
นิวซีแลนด ถือเปนกีฬายอดนิยมเพ่ือวัดใจคนกลา โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช
เวลาในการเลน 35 นาที ซึ่งเมืองควีนสทาวนถือเปนตนกําเนิดของการกระโดบัน
จี้จัมป�ที่โดงดังไปทั่วโลก จึงทําใหในแตละปมีนักทองเที่ยวใจกลาหลั่งไหลมาวัดใจ
อยางไมขาดสาย อีกทั้งที่น่ียังมีภูมิทัศนที่สวยงามอีกดวย ผานชมการเลนเรือ
เร็วช็อตโอเวอร เปนเรือแลนดวยความเร็วสูงไปตามแมน้ําช็อตโอเวอร ทามกลาง
เกาะแกงและโขดหิน คอนขางคดเค้ียวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลาย
บานานาโบท เพียงแตไมรวงลงน้ํา ถูกคิดคนขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปด
บริการตั้งแตป ค.ศ.1970 เสนทางเรือเจ็ทของที่น่ี ดูนาตื่นเตนเราใจมากกวาที่อ่ืน 
เพราะเปนตนตํารับของเรือเจ็ท มีผูมาทาทายความหวาดเสียวน้ีแลวกวา 2 ลาน
คน เปนเรือที่ไดรับการออกเเบบเปนพิเศษ ลําตัวเรือทําดวยอลูมิเนียมอยาง
หนาแนน ใชเวลาในการเลนประมาณ 1.30 (สําหรับทานใดที่สนใจกิจกรรม
ตางๆ กรุณาติดตอหัวหนาทัวร) จากน้ันลองเรือกลับสูทาเรือ เมืองควีนสทาวน 
นําทาน นั่งกระเชากอนโดลา ขึ้นสู "ยอดเขาบอบสพีค" สัมผัสความสวยงามของ
เมืองควีนสทาวนในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบานเรือนอยู
ดานลาง ยอดเขาสูง และทองฟ�าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบอบสพีค 
เทือกเขารีมารคเคเบิ้ล ซึ่งเปนสถานทีถ่ายทําฉากหนังในภาพยนตรเรื่องเดอะลอรด
ออฟเดอะริง และยังเปนเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในดานสกีรีสอรทของบริเวณเกาะใต 

   !!! ฟรี ใหทานไดนั่งกระเชากอนโดลา ชมวิวบนยอดเขาบอบพีค พรอม
สนุกสนานกับการเลน ลูจจ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า แบบบุฟเฟต บนยอดเขาบอบพีค 
  นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 
 
 



 

 

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

เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เมืองครอมเวลล ใหทานแวะซื้อผลไมนานาชนิด มีท้ังผลไมสด
และผลไมอบแหงของนิวซีแลนด กอนเดินทางสูเมืองโอมารามา ระหวาง
นักทองเที่ยว  ทางชมทิวทัศนสองขางทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิวซีแลนด ผานชมทุงหญาที่เลี้ยงมา วัว และเล้ียงแกะที่แสนนารัก เมืองน้ียังมีท่ี
พัก และรีสอรทเล็กๆ นารัก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิว 
บาย  เดินทางผาน เมืองทไวเซิล เมืองแหงตนไม ของนิวซีแลนด  นําทานแวะชม ฟารม

ปลาแซลมอน (SALMON FARM) ใหทานไดชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน 
ซึ่งทุกทานสามารถรวมกิจกรรมใหอาหารปลาและนอกจากน้ันยังสามารถเลือกซื้อ
และชิมปลาแซลมอนสดๆ ไดอีกดวย แลวผานชมทะเลสาบที่สวยงามท่ีมีฉากหลัง
เปนยอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะตลอดทั้งป จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองไครสท
เชิรช ระหวางทางแวะ         เมืองแอชเบอรตัน แวะใหทานไดชอปปم�งสินคาที่
ระลึกของนิวซีแลนด อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนาเดง เซร่ัม  รกแกะ ช็อกโกแลต 
ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑที่ทําจากขนแกะ ตางๆ จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองไครสทเชิรช 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก ไครสทเชิรช – อะคารัว – ลองเรือชมปลาโลมา – ไครสทเชิรช 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองอะคารัว เปนสวนหน่ึงของ BANK OF PENINSULA ซึ่ง
อยูในมณฑล CANTERBURY อันเปนสวนเรียบชายฝم�งตะวันออกของเกาะใต ซึ่ง
รวม CHRISTCHURCH และ MT.COOK ไปดวย AKAROA นับเปนชุมชน
แรกๆ ในแถบน้ีเดิมเปนฝรั่งเศสมากๆ แตตอนน้ีคุยอังกฤษหมดแลว กิจกรรมหลัก
ของที่น่ีคือการวายน้ํากับปลาโลมาและน่ังเรือดูปลาโลมาเฮคเตอรที่เล็กที่สุดในโลก 
AKAROA เปนเมืองที่อยูทางตะวันออกเฉียงใตของ CHRISTCHURCH ชื่อ
เมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลวา LONG HARBOUR เปนเมืองที่มี
เสนหในตัวเองโดยมีวิวชายทะเลที่สวยงามและผสมผสานกับกลิ่นอายของฝรั่งเศส
อยูดวย เชนชื่อตรอก ถนน หรือบานเรือนลวนแตเปนแบบสไตลฝรั่งเศส จากน้ัน 
นําทานลองเรือ BLACK CAT CRUISE AKAROA HARBOUR CRUISE 
เพื่อลองเรือดูปลาโลมา ทานจะไดเห็นปลาโลมาพันธที่เล็กที่สุดคือโลมาพันธ
HECTOR กระโดดวายกันอยางสนุกสนาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบตะวันตก 
บาย  ใหทานสัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆ นารักริมทะเล หรืออิสระชอปปم�ง ท่ีน่ีมีรานขาย

ของเล็กๆ นารัก เชน รานขายหินและแรชื่อวา HETTIE’S ROCK AND 
CRYSTAL และราน SHOP POT POURRI ขายของกระจุกกระจิก สมควรแก
เวลา นําทานเดินทางกลับสูเมืองไครสทเชิรช นําทาน ชมเมืองที่ไดช่ือวาเปน 
เมืองอังกฤษนอก          เกาะอังกฤษ ผานชมสวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวา
การประจําเมือง ชมความงามของแมน้ําเอวอน ผานชมสวนพฤกษศาสตร และ
สวนสาธารณะแฮกลีย ตั้งอยูบริเวณกลางเมืองไครสทเชิรช นับวาเปนปอดของ
เมืองไครสเชิรช นอกจากความเขียวชอุมและกวางใหญไพศาลแลว ในทุกฤดูกาล
จะมีผูคนมาเดินเลน ออกกําลังกายและพักผอน โดยเฉพาะฤดูใบไมผลิและฤดูรอน 
ที่จะมีดอกไมผลิบานอยางสวยงามมาก นําชม พิพิธภัณฑแคนเทอรเบอรี่ ตั้งอยู
หนาประตูทางเขาสวนพฤกษชาติ พิพิธภัณฑแหงน้ี จัดแสดงเร่ืองราวของชาวเมารี 
และนกมัวที่เปนสัตวทองถิ่น ซึ่งไดสาบสูญไปจากโลกน้ีแลว และการเขามาตั้ง
รกรากของชาวยุโรปผิวขาว เปนตน และประวัติศาสตรของการสํารวจ ทางทวีป



 

 

แอนตารกติก (ขั้วโลกใต) นอกจากน้ันแลว ยังมีอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่เซอร
เอ็ดมันด ฮิลลารี ใชเม่ือครั้งพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตตั้งแสดงอยูอีกดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป�าฮื้อทะเลใตเสิรฟพรอมไวน
แดง 

 นําทานเขาสูที่พัก DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
วันที่เจ็ด สนามบินไครสทเชิรท ( แวะเปลี่ยนเคร่ือง) – สนามบินออคแลนด- สนามบิน

สุวรรณภูมิ 
06.05 น. รับประทานอาหารเชา  
.................น. หลังจากน้ันออกเดินทางกลับสู สนามบินออคแลนด  เที่ยวบินที่ 
............... 
............. น.  เดินทางถึงสนามบินออคแลนด  แวะเปลี่ยนเครื่อง เพ่ือเดินทางสู 

ประเทศไทย 
13.10 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเวย 
  เที่ยวบินที่ TG492  
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
  พรอมความประทับใจตลอดการเดินทาง 
 

 
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

  



 

 

อัตราคาบริการ 

อัตราคาบริการ ราคารวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

ราคาไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

ผูใหญ 97,900.- 62,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน 95,900.- 60,900.- 

เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง ) 91,900.- 56,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง ) 85,900.- 50,900.- 

พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 18,900.- 18,900.- 
 

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไมเกิน 12 ปบริบูรณคะ** 
*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึน้ไป *** 
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผูเดินทางมีไมถึง 15 ทาน *** 

*** ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไมรวมตั๋วเคร่ืองบินระหวางประเทศ และ ภายในประเทศ
นิวซีแลนด *** 

*** ไมรวมคาวีซาเดี่ยว 6,600 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 3,400 บาท ตอ ทาน *** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการที่ไดระบใุนรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
 คามัคคุเทศกของบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางใน ตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท. 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport  
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด   
 คาทิปหัวหนาทัวร และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญตอวัน ตอคน (โดย

เฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนดดอลลา/ทาน) 
 คาทิปคนยกประเป�าที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเป�าดวยตัวเองเพ่ือความรวดเร็ว

และสะดวกในการเดินทาง  
 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) 

 กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบตั้งแตทําการจองหาก
ลูกคามีความจําเปนตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอน
ออกตั๋วมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทํา
การ หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 
และไมคืนมัดจํา 



 

 

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

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซานิวซีแลนดไมทันกําหนดและทางบริษัทฯตอง
ออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั๋ว
เคร่ืองบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนา

กอน 45 วัน จะไมเก็บคามัดจํา 
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของ

อัตราคาบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วได  เพราะเปน

เงื่อนไขตั๋วกรุปของสายการบิน 
  หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด ไมทันกําหนดการ

ออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินคาทัวร และ มัดจําทั้งหมด 

 
เอกสารในการย่ืนขอวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด 

กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวีซาใหครบ และสงใหกับทางบรษัิทฯ เพ่ือทําวีซากอน 21 
วันทําการ 

** การย่ืนขอวีซาประเทศนิวซีแลนด ตองใชเวลาในการย่ืนวีซา 15 วันทําการ) ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนดเปลี่ยนระเบียบใหม การย่ืนขอวีซานิวซีแลนดตองสง
เอกสารไปพิจารณาที่ตางประเทศ เพราะฉะนั้นเอกสารที่ย่ืนจะตองเปนภาษาอังกฤษ

เทานั้น *** 
 



 

 

1. สําหรับบุคคลทั่วไป 
 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ากวา 6 เดือน  (กรณีทานที่มี

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

 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 เปน

ภาษาอังกฤษ  ช่ือ – นามสกุล ตรงตามหนา PASSPORT  (อัพเดตยอดเงินกอน
วันที่จะย่ืนวีซาไมเกิน 30 วัน)     

 จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช
ประกอบการย่ืนขอวีซานิวซีแลนดไมได *** 

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น) 
1 .  กรณี ที่ เป นพนั กงานบริ ษั ททั่ ว ไป  ใช ห นั งสื อรับ รองการทํ างานฉบั บจริ ง 

(ภาษาอังกฤษ) 
2.  กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไม

เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ 
และชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย   

แปลเปนภาษาอังกฤษ และ พรอมประทับตรายางบริษัท 
3.  กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต 

(ภาษาอังกฤษ)                               



 

 

4.  กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ (ภาษาอังกฤษ ) 
ไมสามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได   

 
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) 

และขอหนังสือรับรองการเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน (ตัวจริงภาษาอังกฤษ
เทานั้น) 

3. สําหรับเด็ก ที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 18 ป (ขอเอกสารเพิ่มเติม
ดังน้ี) 

 เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศที่ทําจากที่วา
การอําเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ) 

 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได) 

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

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

(ภาษาอังกฤษ) 
 จดหมายรับรองคาใชจายในการเดินทางใหกับบุตร  (ภาษาอังกฤษ) 

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

 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถ
ยื่นวีซาได (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต) 

 



 

 

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

ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรตและตองเดินทางไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น 

คาวีซาทานละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผูเดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยูตอ ไมกลับพรอมกรุป ตองย่ืนวีซาเดี่ยว คาวีซาทาน

ละ 6,100 บาท 
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 
 
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 
หมายเหตุ   

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสี
เลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอ
ไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทตู    
 งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา
เมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะ



 

 

คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เน่ืองจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบ
เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณี
ที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน  
 

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



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศนิวซีแลนด 
*** กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง *** 

*** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ เทานั้น*** 
 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเดินทาง  ภาษาไทย 
............................................................................................................................................ 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเดินทาง  ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง 
........................................................................................................................................... 
คุณมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุลหรือไม  
(ถามีโปรดระบุช่ือ – นามสกุล เดิม ).................................................................................... 
วัน เดือน ปเกิด ...................................  เช้ือชาติ .............................. สัญชาติ........................ 
สถานที่เกิด............................ประเทศ ........................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ .................. หมู .....……….. ซอย ................................... 
หมูบาน / ถนน ........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......……….  
จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย ………........... 
หมายเลขโทรศัพทบาน .....................................................  
ที่ทํางาน ....................................................... มือถือ ........................................................... 
 E-Mail ................................................................................................................. 
 
สถานภาพ     ............ โสด 

........... หยา และมีทะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย) 

............ แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน) 

............ แตงงาน และมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย) 
 
 
 
 



 

 

ในกรณีสมรสแลวตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ช่ือ - นามสกุล ของ คูสมรส 
............................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปเกิด ของคูสมรส ..................................  จังหวัดที่เกิด ......................................  
หมายเลขบัตรประชาชน .................................................. 
เช้ือชาติ ................................................. สัญชาติ ................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบานของคูสมรส เลขที่ …….....….. หมู ..……….. ซอย ...………………………. 
หมูบาน / ถนน ………………………......                           
แขวง  ............................................ เขต ..................................................  
จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย………....... 
หมายเลขโทรศัพทบาน ............................................... มือถือ ..................................................  
E-Mail .............................................................................................................................. 
 
ขอมูลสวนตัวของผูเดนิทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน   ( โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
ช่ือบริษัทที่ทํางาน 
............................................................................................................................................ 
วันที่เริ่มการทํางาน ......................................  
ตําแหนงงาน .............................................................................  
เงินเดือน ....................................... บาท          
ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน เลขที่ .....................หมู .............ซอย ........................................... 
หมูบาน / ถนน ...................................................................                                   
แขวง  ........................................... เขต ...................................................  
จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย ……………....... 
มีหนังสือเดินทางมาแลวทั้งหมด ......................... เลม  
หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา ................................................................................. 
วันที่ออก ......................................................................................  
หมดอายุ ................................................................................................................... 
หนังสือเดินทางปจจุบันเลขที่ ............................................................  



 

 

วันที่ออก.....................................หมดอายุ........................................................... 
วัตถุประสงคในการไปนิวซีแลนด  
.............................................................................................................................. 
ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซานิวซีแลนด หรือ ประเทศอื่นๆ หรือไม 
.............................................................................................................................. 
 


