
 

   

      

              BBWW  GGrraanndd  TToouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh        

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 10เกาะใต้ 10  วนัวนั  88  คืนคืน  ((ฉลองปีใหม่2020ฉลองปีใหม่2020))  
Countdown New Year 2020  

ชมพลุที่จุดฉลองปีใหม่อย่างยิง่ใหญ่ อย่างเป็นทางการก่อนประเทศใดในโลก 
 
 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำท่ำนชมทำ่เรอืรมิอ่ำวทีส่วยงำมเตม็ไป
ดว้ยเรอืนบัรอ้ยล ำ  

  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์  
  หมู่บา้นของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์

ยกัษ์  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมารี 
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวัทเีปิดใหเ้ขำ้ชมภำยในฟำรม์เลีย้งแกะ และผลไม ้
 ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัเป็นลำ้น ๆ ตวั 
  เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอวอ่น ทีไ่หลผ่ำนกลำงเมอืงอย่ำงสงบ

เยอืกเยน็  

  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ำมสีเีขยีวอมฟ้ำ สพีเิศษนี้เกดิจำกแรธ่ำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็จำกภูเขำทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่
ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรียส์ุนัขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสุด  

  น ำท่ำนขึน้กระเช้ากอนโดลา่สู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชำ้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตร    
  น ำท่ำนขึน้เรอืกลไฟโบราณ เรอืจกัรไอน ้าประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีำยุมำกว่ำ100 ปี ไดร้บัสมญำนำมว่ำ 

“ Lady of the Lake”  
  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีทูีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภูเขำสงูและมกีจิกรรมอนัน่ำตื่นเตน้ที่

นกัท่องเทีย่วนยิมมำกทีส่ดุ อำท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท กำรกระโดดบนัจี้  
   ชมการกระโดดบนัจี้เมืองควีนสท์าวน์เป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหน้กัท่องเทีย่วท ำกจิกรรมอนัน่ำ

ตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  

  เมืองไคคูร่า ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางของเมืองทา่เรือล่า

ปลาวาฬ  

  เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุง่กว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์

ซาวด  ์ 

  

  



 

   

  

  

  

  

  

  

  

 พเิศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมววิทีส่วยงามของเมืองควสีน์ทาวน์ / อาหารไทย 1 ม้ือ 

 ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์  

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
 

ก าหนดการเดินทาง  28 ธนัวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 (ปีใหม่) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์  

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง–หอคอยสกาย ทาวเวอร ์–ช็อปป้ิง 
Hotel in  

Auckland 

3 
อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะโกรโดม-

ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

Hotel in  

Rotorua 

4 โรโตรวั – ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์
Hotel in   

Christchurch 

5 
อ็อคแลนด-์ไครส้ทเ์ชิรช์  ชมเมือง –พพิธิภณัฑแ์คนเบอร์

เบอรี ่– สวนสาธารณะ – ชอ้ปป้ิง 

Hotel in   

Christchurch 

6 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ชมวาฬไคคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 
Hotel in   

Christchurch 

7 
ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์

สุนขัตอ้นแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสท์าวน ์

Hotel in   

Queenstown 

8 
ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ 

วอคเตอรพ์ีคฟารม์-นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพคี 

Hotel in   

Queenstown 

9 ควีนสท์าวน ์– มิลฟอรด์ ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์ 
Hotel in   

Queenstown 

10 ควีนสท์าวน ์– อ็อคแลนด-์กรุงเทพฯ  



 

   

วนัแรก (วนัเสารที์ ่28 ธนัวาคม 2562)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง (วนัอาทิตยที์ ่29 ธนัวาคม 2562)   อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) 

     ช็อปป้ิง 

 

วนัทีส่าม (วนัจนัทรที์ ่30 ธนัวาคม 2562)    อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม - ชมโชวก์าร    

 แสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (TG) 

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 
 

  

  

  

 

12.05 น.  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส าคัญทางด้านการค้า     การศึกษา การเงิน 

น าทา่นชมทา่เรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล า ชมสะพานฮารเ์บอร ์น าทา่นผ่านชมย่าน Queen 

street ที่เป็นถนนสายส าคัญย่านการค้า และตึกส าคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการ

กล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงน่ับรถภ่านชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และ

ดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวนมาก  หลังจากน้ันน าทา่นขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY 

TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสญัลักษณ์สง่างามของโอค๊

แลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สดุในซีกโลกใต้ เปิด

ให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถ

ชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊แลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอย

ยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิตี้คอมเพลก็ซ์ ซ่ึงประกอบไป

ด้วย คาสโิน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และ

โรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL  หรือเทียบเท่า 

  

  

    

  

  

  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ 

(HOBBITON MOVIE SET) สมัผัสประสบการณ์เบ้ืองหลังของสถานที่ถ่าย

ท าภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบ

บิต ขอผู้ก ากบั เซอร์ปีเตอร์ แจค๊สนั ให้ทา่นได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงามของ



 

   

วนัทีสี่ ่ (วนัองัคารที ่31 ธนัวาคม 2562)   โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ –  

อ็อคแลนด ์  

ฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai 

Ranges) อนัตระการตา น าชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลัง แต่ละ

หลังถูกออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  

 น าทา่นเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี  

 ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการน า

เน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโร

โตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของเกาะเหนือที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมามากที่สุด  

น าทา่นสู่ อะโกรโดม ฟารม์ทวัร ์(AGRODOME FARM) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว 

และเปิดให้นักทอ่งเที่ยวได้เข้าชมภายในฟาร์มที่มีเจ้าแกะขนปุยแสนน่ารักให้ทา่นได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และ

นอกจากน้ียังมีฟาร์มวัว ฟาร์มอลัฟาก้า ผ่านชมต้นกวีีและพืชพันธุต้์นไม้ต่างๆของนิวซีแลนด์ที่เป็นธรรมชาติ

แนะน่าอยู่ของเมืองน้ี  จากน้ันให้ทา่นได้อิสระในการช้อปป้ิงที่ร้านค้าของฟาร์ม 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่   รบัประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

  

  

  

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัด

งานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม 

พร้อมชมบ่อน า้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกดิข้ึนจากพลังความ

ร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ  

น าทา่นเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเข น้อย ใหญ่สู่เมืองไว

โตโม่ที่มีถ า้หนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ 

จากน้ันน า ทา่นเข้าชม ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ า้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่ง

ประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค ่าคืนนับเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน าทา่นน่ังเรือเข้า

ไปในถ า้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและทา่นจะได้ชมความ

งดงามของถ า้หินงอกหินย้อยที่เกดิข้ึนตามธรรมชาติเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวยอด

นิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลาดไม่ได้ จากน้ันเดินทางสู่เมืองออ๊คแลนด์ ให้

ทา่นได้ช้อปป้ิงย่านควีนสส์ตรีท และ อิสระในการเสี่ยงโชคที่คาสิโน 



 

   

วนัทีห่า้ (วนัพุธที ่1 มกราคม  2563)     อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง สวนสาธารณะแฮกลีย ์–  

 ยอดเขาแคชเมียร ์– พพิธิภณัฑแ์คนเบอเบอรี ่ 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

*** COUNTDOWN NEW YEAR 2019*** 

ใหท่้านไดอิ้สระในการชมพลุฉลองปีใหม่อยากยิง่ใหญ่ก่อนประเทศไทยถงึ 6 ชัว่โมง ประเทศนวิซีแลนด์

เป็นประเทศแรกๆ ของโลกทีม่ีการจุดพลุและฉลองปีใหม่อย่างเป็นทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด ์ 

11.00น.   ออกเดินทางจากออ็คแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เที่ยวบินที่  

12.25น.   ถึงสนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ น าทา่นชม   

   เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”เดินทางสู่ตัวเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น ำท่ำนชม เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่ำนชม
สวนสาธารณะแฮกลีย ์สวนสำธำรณะทีใ่หญ่และร่มรื่นของเมอืงนี้ ชม
ควำมงำมของ แม่น ้าเอว่อน (AVON) ทีไ่หลผ่ำนสวนและกลำงเมอืง
อยำ่งสงบเยอืกเยน็ มกีิง่หลวิระยำ้อยูเ่หนือน ้ำ เหมอืนในสวนสำธำรณะ
กลำงเมอืงผูด้ไีม่มผีดิ เทีย่วชมสวนพฤกษศำสตร ์น ำชมพิพิธภณัฑแ์คน
เทอเบอรี ่(CANTERBURY MUSEUM)ทีบ่อกเล่ำเรือ่งรำวควำมเป็นมำ
ของประเทศนิวซแีลนดต์ัง้แต่ก่อนทีช่ำวเมำรจีะเขำ้มำครอบครองดนิแดนแห่งนี้ ชมโครงกระดกูของนกมวัที่
ขดุพบในประเทศนิวซแีลนดแ์ละไดส้ญูพนัธุไ์ปแลว้และชมควำมเป็นอยู่ของชำวเมำรทีีม่ำอยูใ่นประเทศนี้



 

   

วนัทีห่ก(วนัพฤหสับดีที ่2 มกราคม  2563)    ไครส้ทเ์ชิรช์ –ล่องเรือชมวาฬทีไ่คคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีเ่จ็ด(วนัศุกรที์ ่3 มกราคม  2563)    ไครส้ทเ์ชิรช์ – แอชเบอรต์ั้น – ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรียสุ์นขัตอ้ง

แกะ - โอมาราม่า-ครอมเวล – ควีนสท์าวน ์ 

 ควีนสทาวน ์

 

จำกอดตีไมว่่ำจะเป็นทีอ่ยูอ่ำศยั เครือ่งประกอบอำหำร เครือ่งดนตร ีและสิง่ต่ำงๆทีส่บืทอดกนัมำจนถงึ
ปัจจบุนั  จำกนัน้น ำท่ำนขึน้สู่ ยอดเขาแคชเมียร ์ยอดเขำสงูทีท่่ำนจะสำมำรถมองเหน็ทศันียภำพอนั
งดงำมของเมอืงไครส้ทเ์ชริช์แบบ 360 องศำ ณ จุดชมววิ  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  CHRISTCHURCH SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ

น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางของเมือง

ทา่เรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ 

เหมาะส าหรับการเพาะปลูกและเล้ียงแกะ เมืองไคคูร่ามีช่ือเสยีงด้านการจัดทวัร์

ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์จัดให้มีทวัร์ชม

ปลาวาฬ  

(การออกเรือชมปลาวาฬข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณทีีม่พีายุ หรือลมแรง 

ไม่สามารถออกเรือได ้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือใหใ้นราคากรุ๊ปทัวร์ทีจ่อง

เอาไว ้แลส าหรับเด็กอายุต า่กว่า 4 ขวบไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือเพือ่ความปลอดภยั)  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   

 น าทา่นลงเรือยอร์ชล าใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพ่ือเกบ็เกี่ยวประสบการณ์ 

        การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุส์เปร์ิม ซ่ึงเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สดุของโลกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทา่น

อาจจะพบกบัปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนิดแมวน า้ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอกีหลากหลายพันธุท์ี่

แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่งในบางฤดูกาลอกีด้วย  (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชัว่โมง)  

จากน้ันเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  CHRISTCHURCH SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุง่ราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท า  

 ฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์  

 บ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่



 

   

วนัทีแ่ปด   (วนัเสารที์ ่4 มกราคม  2563)     ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์คีฟารม์ 

 นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางทา่นเรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สพิีเศษน้ีเกดิจาก

แร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ 

ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความส าคัญมากเพราะช่วย

เจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้น ทา่นจะได้

เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สุดใน

ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึง

ปัจจุบันหากทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วทา่นจะ

ประทบัใจกบัวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด น า

ทา่นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ทา่นแวะจุด

ชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ 

อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 

3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน า้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารญีปุ่่น   

 น าทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์  

 เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทา่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์    

 จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารจีน  

   น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN  MILLENNIUM HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

  

  

  

  

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้ าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912    

 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่

เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ทา่นได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทปูีที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกทา่ม

กลางขุนเขาและสายน า้ใสสะอาดพร้อมสมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์คีฟารม์   

**หากเรือกลไฟโปราณปิดซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปทีว่อลเตอรพึ์คฟารม์แทน  

           



 

   

วนัทีเ่กา้ (วนัอาทิตยที์ ่5 มกราคม  2563) ควีนสท์าวน ์– ล่องเรือมิลฟอรด์ ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์   

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คิีว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  

 จากน้ันให้ทา่นได้สัมผัสกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์ม

เล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรง

เจ้าของฟาร์ม ชมการสาธติการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนสท์าวน์ให้ทา่น

อสิระตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร

และเคร่ืองด่ืมมากมายหรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ต

โบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี เจท็โบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ี

ออกแบบมาให้ว่ิงด้วยความเรว็และ          หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่

มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทา่นที่น่ังเรือมีความต่ืนเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบ

ไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี้   ชมการกระโดดบนั

จ้ีทีส่ะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้

นักทอ่งเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือทา่นมา

เที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใสและเช่ียวกราดใต้สะพาน  

 (การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้

ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล

หรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวันรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  

ส าหรับผูท้ี่นัง่รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ไดซ่ื้อทัวร์น้ีสามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของทีร่ะลกึหรือเคร่ืองด่ืม

ตามอัธยาศัย)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี + พรอ้มชมวิว

อนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์ 

 

 

 

 
 

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบ

ที่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์

ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์



 

   

วนัทีสิ่บ (วนัจนัทรที์ ่6 มกราคม  2563)     ควีนสท์าวน–์ อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

ซาวด ์( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะนี้ เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภมิูประเทศแบบทะเลที่

เคยเป็นธารน า้แขง็ในยุคโบราณ กดัเซาะหินท าให้น า้ทว่มแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางทา่นจะได้ชม

ความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ทา่นจะ

สามารถมองสะท้อนภาพภเูขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่าง  และให้ทา่นด่ืมน า้แร่บริสทุธิ์จากธรรมชาติที่ 

MONKEY CREEK และแวะชมน า้ตกที่มีความย่ิงใหญ่ที่ CHASM 

เทีย่ง  น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่น

ใจกบัภาพของสายน า้ตกอนัสงูตระหง่านของน า้ตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน า้นอน

อาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ  

เดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสูงผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิต

ไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า โดยมีภเูขาสูงอยู่อีกฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ท  าให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของเกาะใต้ น าทา่นเดินทางสู่เมืองเทอานาวที่สวยงามและเป็นทะเลสาบ

ที่ใหญ่ที่สดุของเกาะใต้และใหญ่เป็นที่สองของประเทศนิวซีแลนด์ มีพ้ืนที่ถึง 344 ตารางกโิลเมตร พ้ืนน า้ที่ใส

สะอาดและเยือกเยน็และเตม็ไปด้วยป่าและภเูขาสงูที่สวยงาม 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

                    น าทา่นเข้าสู่ที่พัก QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมืองควีนสท์าวน ์

09.35น. เดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ NZ614 

11.25น. ถึงสนามบินออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร

ภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

14.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที่ TG 492 

20.50 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ..... 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ก าหนดการเดินทาง  28 ธนัวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 (ปีใหม่) 
 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 139,900.- บาท 112,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  126,900.- บาท 109,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 112,900.- บาท  99,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 109,900.- บาท   89,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ   27,900.- บาท   27,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ทำ่นที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

 
ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ำกอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำขึน้อยู่
กบัเอกสำรของทำ่น ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   

** จองด่วน เพราะเป็นเทศการปีใหม่ จะปิดกรุป๊ก่อนเดินทาง 45 วนั ** 
*** รำคำนี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ สว่นขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรปุไดป้ระมำณ 2 อำทติยก์อ่นเดนิทำง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมูค่ณะ 
*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพือ่ต่อเทีย่วบนิหรอืคำ่เดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้  
หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไมส่ำมำรถออกเดนิทำงได ้
*** หำกทำ่นตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรณุำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอื
กอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให้ 
*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพือ่ควำมปลอดภยัจำก
แผน่ดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิีน่ัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซี่ำ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไมไ่ดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดลุพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไมท่ ำประกนักำรเดินทำงให ้เนื่องจำกไม่
ตรงตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม ์
*** ทีน่ัง่ส ำหรบักรุ๊ปทีเ่รำจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมูค่ณะ ไมใ่ชท่ีน่ัง่ดำ้นหน้ำสดุ (No long leg seat) ทำงสำยกำรบนิจะจดัทีน่ัง่ตำม
ควำมเหมำะสม 



 

   

อตัราน้ีรวม 
1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG ) และสำยกำรบนิภำยในประเทศ เจ๊ท สตำร ์

(JQ) หรอื แอรน์ิวซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึน้อยูก่บั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

2. คำ่โรงแรมทีพ่กั (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
3. คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
4. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอืกรณุำ
ตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 
 ลกูคำ้อำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคำ้ทีไ่ม่ไดต้รงตำมเงื่อนไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ท่ำนตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษิทัฯ หรอืท ำประกนักำรเดนิทำงเอง 

6. คำ่น ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ และคำ่ภำษสีนำมบนิ ณ  วนัท่ี 20 มิถนุายน 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
รำคำตำมภำษนี ้ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หลงัจำกนี้ 

7. รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้ำ่นละ 3,000 บาท 
8. คำ่วซี่ำกรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
9. แจกปลั๊กท่ีใชท่ี้นิวซีแลนด ์ฟรี!!! 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คำ่แปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกคำ่วซี่ำ 
3. คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (23 กิโลกรมัต่อท่าน) 
4. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
6. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
7. คำ่ทปิไกด ์2 เหรยีญต่อวนัต่อคนและคำ่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ำมธรรมเนียม 2 เหรยีญต่อวนัต่อคน สว่นคำ่

ทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะ
โรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 

8. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 
 

 



 

   

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งทำ่น ทำ่นตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำง
บรษิทัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซี่ำ ก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดำห ์) ในขอ
กำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนด ์หำกเอกสำรท่ำนล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดหรอืไม่ครบตำมมำตรฐำนทีส่ถำนทตูก ำหนดใน
เรื่องกำรงำน และกำรเงนิ หรอืกำรให้ขอ้มูลทีเ่ป็นเท็จอนัเป็นผลท ำให้สถำนทูตปฏเิสธกำรออกวซี่ำ  บรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด หรอืหำกออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สำมำรถคนืค่ำตัว๋ได้เพรำะเป็นเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ 

 ส ำหรบัค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนัท ำกำร หำกไม่ไดร้บัเงนิครบ
ทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 

การยกเลิก(ปีใหม่) 
 แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วนัท ำกำรคนืคำ่มดัจ ำ 30,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 41 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทัง้หมด 30,000.-บาท 

- กรณีท่ีถกูปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทัง้หมด  
- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 01-30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่
เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถกูปฏเิสธกำรออกจำกประเทศไทย หรอืกำรเขำ้ประเทศนิวซแีลนด ์ บรษิทัฯจะไมม่กีำรคนื
เงนิทัง้หมด  

หมายเหต ุ 
- รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงกำรประทว้งและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั  
- บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอื

สิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้งหรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  

- ทำงบรษิทัฯไมค่นืเงนิใหท้ำ่นไดไ้ม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูปฏเิสธออ
กวซี่ำอนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเองทีใ่หเ้อกสำรมำไมค่รบถว้นตำมทีส่ถำทตูก ำหนด หรอืกำรทีท่ำ่นใหข้อ้มลู
สว่นตวัทีเ่ป็นเทจ็ในกำรขอวซีำ่ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำร
เขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ตัว๋เครือ่งบนิ
ภำยในประเทศไทยทีท่ำ่นออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครื่องในกรณีทีส่ำยกำรบนิระหวำ่งประเทศล่ำชำ้ 

 หนังสอืเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญั

มาก) 

 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ วคร่ึงหรือ 2 นิ้ ว 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 



 

   

 ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท  างานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น) ต้องระบุต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาท างาน 

- ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสงักดัต้องระบุเงินเดือน ต าแหน่ง ระยะเวลาท างานทั้งหมด เป็นภาษาองักฤษ

เท่านั้น 

 หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน  – ใชภ้าษาองักฤษ

เท่านั้น 

 เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะ 

ต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางคนเดียวต้องมีหนังสอือนุญาตทั้งบดิาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา

ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

 หลักฐานประวัติการศึกษา(ส าหรับเดก็นักเรียน/นักศึกษา)ภาษาองักฤษเท่านั้น อาท ิ หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน(ตัว

จริง) กรณปิีดเทอมใช้ส าเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนช่ือ (ถ้ามีส าคัญมาก) – พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

** ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย เพิม่เติมใบละ 

500-800บาท ข้ึนอยู่กบัเอกสารท่ีแปลนั้นๆ ** 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
 1. หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรออกวซี่ำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้อง

ขอวีซ่าใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
 2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไมค่นืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และ

ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซี่ำทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 4. กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซี่ำของ

ทำ่น ขึน้อยูก่บัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่นัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซี่ำไมส่ำมำรถแทรกแซงกำร
พจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่ว
ยงัตำมเอกสำรทีร่ะบุเทำ่นัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะยื่นท่องเท่ียว** 

 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 



 

   

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

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

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

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

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

โทรศัพทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

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

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่อยู่ 

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

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการบินฯ 

ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตไ์ดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั)  


