
 

 

รหัสทัวร GLH1902165 

ทัวรนิวซีแลนด SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 วัน 5 คืน (TG) 
ไครสทเชิรช   แอชเบอรตัน   ทะเลสาบเทคาโป   ทะเลสาบพูคากิ   ครอมเวลล 
ควีนสทาวน   ลองเรือกลไฟโบราณ   ชมทะเลสาบวาคาทีปู 
วอลเตอรพีคฟารม   ชมการตัดขนแกะ   ลองเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว 
แซลมอน ฟารม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

เดือน กันยายน2562 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 

 
 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  –  สนามบินออคแลนด  
15.00 น.  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ( ช้ัน 4 ) ประตู 

3 ROW D สายการบิน ไทยแอรเวย  พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารใน
การเดินทาง 

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

18.45 น.  ออกเดินทางสูเมืองออคแลนด ประเทศนิวซีแลนด โดยสายการบิน ไทยแอรเวย 
เที่ยวบินที่  TG 491  

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

นิวซีแลนด  
................น. ออกเดินทางสูไครสเชิรท ประเทศนิวซีแลนด เท่ียวบินที่ ……. 



 

 

...............น.  เดินทางถึงเมืองไครสเชิรท ประเทศนิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจคนเขา
เมือง และศุลกากรเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นของประเทศนิวซีแลนดเร็ว
กวาประเทศไทย 5 ชม.) 

  เมืองไครสทเชิรชเปนเมืองที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เปนเมืองใหญและ
เกาแกที่สุดของเกาะใต ประเทศนิวซีแลนด มีแม น้ําเอวอนไหลผานตัวเมือง
กอใหเกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความรมรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม
สวยงามอยูทั่วเมืองไปหมด จนไดรับการขนานนามวาเปน GARDEN CITY OF 
THE WORLD ทําใหเมืองน้ี ขึ้นชื่อเร่ืองความบริสุทธิ์และใกลชิดกับธรรมชาติ 
มีสถานที่ทองเที่ยว มากมายสวยงามในเมืองไครสทเชิรช เชน จตุรัสวิกตอเรีย, กีวี่
เฮาส, วิหารคาธีดตัล, ขึ้นยอดเขาแคชเมียร เพ่ือชมเมืองไครทเชิรช เปนตน  
จากน้ันเดินทางสู เมืองแอชเบอรตัน ศูนยกลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร
ที่สําคัญของเกาะใต ประเทศนิวซีแลนด ผานที่ราบทางการเกษตรอันกวางใหญ 
สมญานาม “แคนเทอรเบอรี่” ที่ใหญเปนอันดับ 3 รองจากเมืองทิมารูและไครสท
เชิรช คนสวนใหญประกอบอาชีพทําฟารมเล้ียงแกะ หรือฟารมวัว เล้ียงวัว ที่น่ี จึง
เปนแหลงรวมสินคาและผลิตภัณฑจากแกะ ขนแกะ และผลิตภัณฑบํารุงผิว อาหาร
เสริม และของที่ระลึก อ่ืนๆ เชิญเยี่ยมชมทุงราบแคนเทอรเบอรรี่ แหลงเพาะพันธุ
แกะและวัวที่สําคัญของเกาะใต 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเขาสูที่พัก ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม แอชเบอรตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนสทาวน  
เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเปนทะเลสาบที่มีช่ือเสียง และถือ
เปนทะเลสาบที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทําใหทะเลสาบแหงน้ีกลายเปนจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเยือนนิวซีแลนด ก็เน่ืองจากสีเทอรควอยซของน้ําใน
ทะเลสาบ ท่ีเกิดจากการละลายของน้ําแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่งไดกัด
กรอนชั้นหินอันอุดมไปดวยแรธาตุกอนที่จะไหลลงสูทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย
ตกลงกระทบกับน้ํา สารละลายเหลาน้ีก็สะทอนแสงเกิดเปนสีเทอรควอยซที่
สวยงาม ใกลกันจะมีอนุสาวรียสุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสัมฤทธิ์ในป ค.ศ.1968  
เพื่อเปนการยกยองคุณความดีที่ชวยงานใหชาวบานมีกินมีใชจนถึงทุกวันน้ี 
เน่ืองจากประเทศนิวซีเเลนด เปนประเทศที่เลี้ยงเเกะไวในการทําการคา ไมวาจะ
ขนแกะ เน้ือแกะ นมแกะ จึงมีผูชวยสําคัญคือสุนัขตอนแกะ ไวสําหรับตอนแกะ 
และไลหมาป�าดวย และใกลๆ กันน้ัน ทานจะไดเห็นโบสถขนาดกะทัดรัดนารัก 
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด ซ่ึง
ในปจจุบันยังใชในการประกอบพิธีการตางๆ อยู 

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

หญา ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ผานชม
ทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธารน้ําแข็งสายใหญซึ่งละลายและกัดเซาะเอากอน
หินขนาดตางๆกันมากลั่นกรองน้ําตามธรรมชาติจนกลายเปนน้ําทะเลสาบที่
สวยงาม ผานชมทะเลสาบปูคากิ เปนทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาด
อีกแหงหน่ึงของนิวซีแลนด จนไดชื่อวา MILLION DOLLAR VIEW คลายๆ กับ
ทะเลสาบ เทคาโป คือเปนน้ําท่ีละลายมาจากภูเขาน้ําแข็ง เวลาแดดออก น้ําจะเปน
สีเทอรควอยซ แตเวลาไมมีแดดน้ําจะออกเปนสีน้ํานม จากนั้นนําทานเดินทางสู 
เมืองควีนสทาวน เมืองที่ตั้ งอยูทามกลางเทือกเขาขนาดใหญที่ชื่อ THE 
REMARKABLES อุดมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝم�งของทะเลสาบวา
คาติปู ทําใหวิวทิวทัศนงดงามราวกับภาพฝน เหมาะเปนท้ังสถานที่ทองเที่ยวของ



 

 

คนทั่วไป และคูฮันนีมูนที่ตองการความโรแมนติกแบบสวนตัว ไมเพียงแตมี
ทัศนียภาพสวยงามเทาน้ัน แตยังเปนแหลงรวมรานอาหารทันสมัย รานกาแฟ 
ไนตคลับ แหลงชอปปم�งและสถานที่ทองเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพรอมกระตุน
ตอมผจญภัย สําหรับผูรักการทํากิจกรรมทาทายอยางกีฬาเอ็กซตรีมหลากหลาย
ประเภท  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพรอมเมนูพิเศษกุงล็อบสเตอร 
  นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
วันที่สี่ ควีนสทาวน –  แอรโรวทาวน - ลองเรือกลไฟโบราณ - วอเตอรพีค ฟารม – 

ชมการตัดขนแกะ - ผานชมการกระโดดบนัจี้จัมพ – ผานชมการเลนเรือเร็ว 
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 
นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคน
เรียกขานเปนเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนสทาวนมานานเน่ืองจากเปนเรือที่มี
สวนในการขนสงสินคาและผูโดยสารมาตั้งแตป 1912 และเปนเพียงลําเดียวซึ่ง
เหลือตกทอดมาจากยุคที่การทําเหมืองเจริญรุงเรือง มีอายุเกาแกกวาเกือบรอยป 
อีกทั้งเปนเรือกลไฟรุนอนุรักษ ที่ใชพลังงานไอน้ําจากถานหิน เปนเครื่องจักรคู
ขนาด 500 แรงมา ภายในเรือตกแตงดวยไมและทองเหลืองอยางงดงามเปนเรือ



 

 

โดยสารเพียงหน่ึงในไมกี่ลําซึ่งเหลืออยูในซีกโลกใตที่ยังคงใชพลังงานจากถานหิน 
จากน้ันชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอรพีคฟารม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว 
วอลเตอรพีคฟารมแกะบนยอดเขาในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มี
เอกลักษณโดดเดนของประเทศนิวซีแลนด ชมโชวสุนัขตอนแกะจากฟารมพื้นเมือง 
ดูการทํางานของสุนัขเล้ียงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซ่ึงขนแกะน้ีถือเปน
ผลิตภัณฑสงออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด รวมทั้งสัตวนารักๆ พรอมใหอาหาร
สัตวตางๆ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิวภายในฟารม 
บาย  จากน้ัน นําทานชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมไดเมื่อมาที่ค

วีนสทาวน  กับการการกระโดดบันจี้จัมป� กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของ
นิวซีแลนด ถือเปนกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกลา โดยมีความสูงถึง 43 เมตร        
ใชเวลาในการเลน 35 นาที ซึ่งเมืองควีนสทาวนถือเปนตนกําเนิดของการกระโด
บันจี้จัมป�ที่โดงดังไปทั่วโลก จึงทําใหในแตละปมีนักทองเที่ยวใจกลาหลั่งไหลมาวัด
ใจอยางไมขาดสาย อีกทั้งที่น่ียังมีภูมิทัศนที่สวยงามอีกดวย     ผานชมการเลน
เรือเร็วช็อตโอเวอร เปนเรือแลนดวยความเร็วสูงไปตามแมน้ําช็อตโอเวอร 
ทามกลางเกาะแกงและโขดหิน คอนขางคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการ
เหวี่ยงคลายบานานาโบท เพียงแตไมรวงลงน้ํา ถูกคิดคนขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น 
กิจกรรมน้ีเปดบริการตั้งแตป ค.ศ.1970 เสนทางเรือเจ็ทของที่น่ี ดูนาต่ืนเตนเราใจ
มากกวาที่อ่ืน เพราะเปนตนตํารับของเรือเจ็ท มีผูมาทาทายความหวาดเสียวน้ีแลว
กวา 2 ลานคน เปนเรือที่ไดรับการออกเเบบเปนพิเศษ ลําตัวเรือทําดวยอลูมิเนียม
อยางหนาแนน ใชเวลาในการเลนประมาณ 1.30  (สําหรับทานใดที่สนใจ
กิจกรรมตางๆ กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 

 
 
 



 

 

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 
  นํ าท าน เข าสู ที่ พั ก  QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH ห รือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

  นํ าท าน เข าสู ที่ พั ก  QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH ห รือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
วันที่เจ็ด สนามบินไครสทเชิรท ( แวะเปลี่ยนเคร่ือง) – สนามบินออคแลนด- สนามบิน

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

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

 
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

อัตราคาบริการ ราคารวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

ราคาไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

ผูใหญ 93,900.- 58,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน 91,900.- 56,900.- 

เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง ) 87,900.- 52,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง ) 81,900.- 46,900.- 

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 

*วีซาเดี่ยว 6,000 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 2,700 บาท ตอ ทาน*  
 ไมรวมทิปตาง ๆ เชน ทิปไกด 3 เหรียญ และพนักงานคนขับ 3 เหรียญ ตอคนตอวัน  

 สวนคาทิปคนยกประเป�าที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเป�าดวยตัวเองเพ่ือความ
รวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเป�า
เพียงพอ 

 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 

    (กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกาใหแนบมาดวย)  
 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  (อัพเดตยอดเงินกอนวันที่
จะย่ืนวีซาไมเกิน 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 15 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 
.............................................................................................................................. 
 


