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NT116
ทวัรน์วิซแีลนด ์เกาะใต ้ไครส้ทเ์ชริท์ 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรน์วิซแีลนด ์, 7 วัน 5 คนื ,

QUALITY HOTEL ELMS  , NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN

ออ๊คแลนด ์- ไครส้ทเ์ชริช์ - พพิธิภณัฑแ์คนเทอรเ์บอร ี- ทะเลสาบเทคาโป - ควนีสท์าวน ์- ผา่นชมอุทยานแหง่ชาตเิมา้ทค์ุก้ 
ผา่นชมกราเซยีธารน้าํแข็ง - ผา่นชมทะเลสาบปูคาก ิ- ลอ่งเรอืกลไฟโบราณ - วอเตอรพ์คี ฟารม์ - ชมการตดัขนแกะ 
ผา่นชมการกระโดดบนัจจีมัพ ์- ผา่นชมการเลน่เรอืเร็ว - ครอมเวลล ์โอมารามา่ - ทไวเซลิ - ฟารม์ปลาแซลมอน -

แอชเบอรต์นั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ออ๊คแลนด์

15.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนัท ี4 ประต ู3-4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง พรอ้มรับเอกสารในการเดนิทาง ** หมายเหต ุ**(
นวิซแีลนดม์กีฎหมายหา้มนําเขา้ พชืผกั อาหารสด และแหง้ ทกุชนดิ , เขา้เมอืงโดยเด็ดขาด )

18.45 น.
ออกเดนิทางสู ่ออ๊คแลนด ์โดย สายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีTG 491 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 11 ชม.)



วนัท ี2
ออ๊คแลนด ์- ไครส้ทเ์ชริช์ - ชมเมอืง

10.45 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงออ๊คแลนด ์(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่เมอืงไทย 5 ชม.) ประเทศนวิซแีลนด ์นําทา่นผา่นการเอ๊กซเรย ์ตรวจกระเป๋าทถีอืขนึเครือง
(HAND CARRY)และผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร หลังรับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

.................น.
ออกเดนิทางสู ่ไครส้เชริท์ ประเทศนวิซแีลนด ์เทยีวบนิท ี…………

................น.
เดนิทางถงึ เมอืงไครส้เชริท์ ประเทศนวิซแีลนด ์นําทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถนิของประเทศนวิซแีลนดเ์ร็วกวา่ประเทศไทย 6 ชม.) ชมเมอืงไครส้เชริท์ทไีดช้อืวา่
เมอืงอังกฤษนอกเกาะอังกฤษไดรั้บอทิธพิลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมอืงใหญ่และเกา่แกท่สีดุของเกาะใตผ้า่นชมสวนสาธารณะแฮกลยี์
ศาลาวา่การประจําเมอืง ชมความงามของแม่น ้าํเอวอ่นผา่นตัวเมอืงกอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพทงีดงาม มคีวามร่มรืนของถนนทกุสาย
ผา่นชมสวนพฤกษศาสตร ์และสวนสาธารณะแฮกลยี ์ตังอยู่บรเิวณกลางเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ นับวา่เป็นปอดของเมอืงไครสเ์ชริช์
นอกจากความเขยีวชอุ่มและกวา้งใหญ่ไพศาลแลว้ ในทกุฤดกูาลจะมผีูค้นมาเดนิเลน่ ออกกําลังกายและพักผอ่น
โดยเฉพาะฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น ทจีะมดีอกไมผ้ลบิานอย่างสวยงามมากและสวนดอกไมส้วยงามอยู่ทัวเมอืงไปหมด
จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น GARDEN CITY OF THE WORLD ทําใหเ้มอืงนีขนึชอืเรืองความบรสิทุธแิละใกลช้ดิกับธรรมชาติ
มสีถานททีอ่งเทยีวมากมายสวยงามในเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ เชน่ จตรัุสวกิตอเรีย,กวีเีฮา้ส,์วหิารคาธดีตัล ขนึยอดเขาแคชเมยีร ์เป็นตน้

นําชม พพิธิภณัฑแ์คนเทอรเ์บอร ีตังอยู่หนา้ประตทูางเขา้สวนพฤกษชาต ิพพิธิภัณฑแ์หง่นี จัดแสดงเรืองราวของชาวเมารี
และนกมัวทเีป็นสตัวท์อ้งถนิ ซงึไดส้าบสญูไปจากโลกนีแลว้ และการเขา้มาตังรกรากของชาวยุโรปผวิขาว เป็นตน้
และประวัตศิาสตรข์องการสํารวจ ทางทวปีแอนตารก์ตกิ (ขัวโลกใต)้ นอกจากนันแลว้ ยังมอีุปกรณ์และเครืองมอืตา่ง  ๆทเีซอรเ์อ็ดมันด ์ฮลิลารี
ใชเ้มอืครังพชิติยอดเขาเอเวอเรสตตั์งแสดงอยู่อกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี)

ทพีกั
QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไครส้เซริท์ - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบพคูาก ิ- ควนีสท์าวน์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบทมีชีอืเสยีง และถอืเป็นทะเลสาบทสีวยทสีดุแหง่หนงึของประเทศนวิซแีลนด์
มพีนืททัีงหมดประมาณ 83 ตารางกโิลเมตร
ซงึสงิททํีาใหท้ะเลสาบแหง่นีกลายเป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญ่ทมีาเยือนนวิซแีลนด์
ก็เนืองจากสเีทอรค์วอยซข์องน ้าํในทะเลสาบ ทเีกดิจากการละลายของน ้าํแข็งบนเทอืกเขา SOUTH ALPS
ซงึไดก้ัดกร่อนชนัหนิอันอุดมไปดว้ยแร่ธาตกุอ่นทจีะไหลลงสูท่ะเลสาบ และเมอืแสงอาทติยต์กลงกระทบกับน ้าํ
สารละลายเหลา่นีก็สะทอ้นแสงเกดิเป็นสเีทอรค์วอยซท์สีวยงาม ใกลก้ันจะมอีนุสาวรียส์นัุขตอ้นแกะ สรา้งดว้ยทองสมัฤทธใินปี ค.ศ.1968
เพอืเป็นการยกย่องคณุความดทีชีว่ยงานใหช้าวบา้นมกีนิมใีชจ้นถงึทกุวันนี เนืองจากประเทศนวิซเีเลนด ์เป็นประเทศทเีลยีงเเกะไวใ้นการทําการคา้
ไม่วา่จะขนแกะ เนือแกะ นมแกะ จงึมผีูช้ว่ยสําคัญคอืสนัุขตอ้นแกะ ไวสํ้าหรับตอ้นแกะ และไลห่มาป่าดว้ย และใกล ้ๆ  กันนัน
ทา่นจะไดเ้ห็นโบสถข์นาดกะทัดรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERDโบสถท์เีล็กทสีดุในประเทศนวิซแีลนด์
ซงึในปัจจบัุนยังใชใ้นการประกอบพธิกีารตา่ง  ๆอยู่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารญปีุ่ น)

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงควนีสท์าวน ์

นําทา่นผา่น อทุยานแหง่ชาตเิมา้ทค์ุก้ ของเกาะใตข้องนวิซแีลนดท์เีต็มไปดว้ย ทุง่หญา้ ภเูขา และทะเลสาบสสีนัสวยงาม
เชญิสมัผัสกับธรรมชาตอัินงดงาม 



ผา่นชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซยีธารน้าํแข็งสายใหญ่
ซงึละลายและกัดเซาะเอากอ้นหนิขนาดตา่งๆกันมากลันกรองน ้าํตามธรรมชาตจินกลายเป็นน ้าํทะเลสาบทสีวยงาม

ผา่นชม ทะเลสาบปูคาก ิเป็นทะเลสาบทมีคีวามสวยงามมากดังภาพวาดอกีแหง่หนงึของนวิซแีลนด ์จนไดช้อืวา่ MILLION DOLLAR VIEWคลา้ยๆ
กับทะเลสาบ เทคาโป คอืเป็นน ้าํทลีะลายมาจากภเูขาน ้าํแข็ง เวลาแดดออก น ้าํจะเป็นสเีทอรค์วอยซ ์แตเ่วลาไม่มแีดดน ้าํจะออกเป็นสนี ้าํนม 

เมอืงควนีสท์าวนเ์มอืงทตัีงอยู่ทา่มกลางเทอืกเขาขนาดใหญ่ทชีอื THE
REMARKABLESอุดมไปดว้ยธรรมชาตอัินสวยงามบนชายฝังของทะเลสาบวาคาตปิ ูทําใหว้วิทวิทัศนง์ดงามราวกับภาพฝัน
เหมาะเป็นทังสถานททีอ่งเทยีวของคนทัวไป และคูฮั่นนีมูนทตีอ้งการความโรแมนตกิแบบสว่นตัว ไม่เพยีงแตม่ทัีศนียภาพสวยงามเทา่นัน
แตยั่งเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารทันสมัย รา้นกาแฟ ไนตค์ลับ แหลง่ชอ้ปปิงและสถานททีอ่งเทยีวทเีหมาะกับฤดกูาล ซงึพรอ้มกระตุน้ตอ่มผจญภัย
สําหรับผูรั้กการทํากจิกรรมทา้ทายอย่างกฬีาเอ็กซต์รีมหลากหลายประเภท

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี)

ทพีกั
NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ควนีสท์าวน ์- ลอ่งเรอืกลไฟโบราณ - วอเตอรพ์คี ฟารม์ - ชมการตดัขนแกะ - ควนีสท์าวน ์- ผา่นชมการกระโดดบนัจจีมัพ ์-
ผา่นชมการเลน่เรอืเร็ว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืลอ่งเรอืกลไฟโบราณ (TSS
EARNSLAW)หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของชาวเมอืงควนีสท์าวนม์านานเนืองจากเป็นเรือทมีสีว่นในการขนสง่สนิคา้และผูโ้ดยสารมาตังแตปี่
1912 และเป็นเพยีงลําเดยีวซงึเหลอืตกทอดมาจากยุคทกีารทําเหมอืงเจรญิรุ่งเรือง มอีายุเกา่แกก่วา่เกอืบรอ้ยปี อกีทังเป็นเรือกลไฟรุ่นอนุรักษ์
ทใีชพ้ลังงานไอน ้าํจากถ่านหนิ เป็นเครืองจักรคูข่นาด 500 แรงมา้
ภายในเรือตกแตง่ดว้ยไมแ้ละทองเหลอืงอย่างงดงามเป็นเรือโดยสารเพยีงหนงึในไม่กลํีาซงึเหลอือยู่ในซกีโลกใตท้ยัีงคงใชพ้ลังงานจากถ่านหนิ

จากนันชม การสาธติการ ตดัขนแกะ วอลเตอรพ์คีฟารม์เชญิเยียมคอกปศสุตัว์
วอลเตอรพ์คีฟารม์แกะบนยอดเขาในบรรยากาศรมิทะเลสาบวาคาทปี ูทมีเีอกลักษณ์โดดเดน่ของประเทศนวิซแีลนด ์

ชม โชวส์นุขัตอ้นแกะ จากฟารม์พนืเมอืง ดกูารทํางานของสนัุขเลยีงแกะ และชมการสาธติการตัดขนแกะ
ซงึขนแกะนีถอืเป็นผลติภัณฑส์ง่ออกทมีชีอืเสยีงของนวิซแีลนด ์รวมทังสตัวน่์ารัก  ๆพรอ้มใหอ้าหารสตัวต์า่งๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบ์คีวิภายในฟารม์

บา่ย
นําทา่นชม การกระโดดบนัจ ี(BUNGY JUMP) พลาดไม่ไดเ้มอืมาทคีวนีสท์าวน ์กับการการกระโดดบันจจัีมป์
กจิกรรมชวนหวาดเสยีวอันเลอืงชอืของนวิซแีลนด ์ถอืเป็นกฬีายอดนยิมเพอืวัดใจคนกลา้ โดยมคีวามสงูถงึ 43 เมตรใชเ้วลาในการเลน่ 35 นาที
ซงึเมอืงควนีสท์าวนถ์อืเป็นตน้กําเนดิของการกระโดบันจจัีมป์ทโีดง่ดังไปทัวโลก
จงึทําใหใ้นแตล่ะปีมนัีกทอ่งเทยีวใจกลา้หลังไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อกีทังทนีียังมภีมูทัิศนท์สีวยงามอกีดว้ย

ผา่นชม การเลน่เรอืเร็วช็อตโอเวอร ์เป็นเรือแลน่ดว้ยความเร็วสงูไปตามแม่น ้าํช็อตโอเวอร ์ทา่มกลางเกาะแกง่และโขดหนิ
คอ่นขา้งคดเคยีวไปมาและหมุน360 องศา มกีารเหวยีงคลา้ยบานาน่าโบท๊ เพยีงแตไ่ม่ร่วงลงน ้าํ ถูกคดิคน้ขนึโดย บลิ ฮามลิตัน
กจิกรรมนีเปิดบรกิารตังแตปี่ ค.ศ.1970 เสน้ทางเรือเจ็ทของทนีี ดนู่าตนืเตน้เรา้ใจมากกวา่ทอีนื เพราะเป็นตน้ตํารับของเรือเจ็ท
มผีูม้าทา้ทายความหวาดเสยีวนีแลว้กวา่ 2 ลา้นคน เป็นเรือทไีดรั้บการออกเเบบเป็นพเิศษ ลําตัวเรือทําดว้ยอลมูเินียมอย่างหนาแน่น
ใชเ้วลาในการเลน่ประมาณ 1.30(สําหรับทา่นใดทสีนใจกจิกรรมตา่ง  ๆกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร)์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพรอ้ม เมนูพเิศษกุง้ล็อบสเตอร์

ทพีกั



NOVOTEL HOTELQUEENSTOWN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ควนีสท์าวน ์- ครอมเวลล ์- เมอืงทไวเซลิ - แอชเบอรต์นั - ไครส้ทเ์ชริช์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงครอมเวลล ์ใหท้า่นแวะซอืผลไมน้านาชนดิมทัีงผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้ของนวิซแีลนด์

กอ่นเดนิทางสู ่เมอืงโอมารามา่
ระหวา่งนักทอ่งเทยีวทางชมทวิทัศนส์องขา้งทางทสีวยงามเหมอืนภาพวาดของนวิซแีลนดผ์า่นชมทุง่หญา้ทเีลยีงมา้วัวและเลยีงแกะทแีสนน่ารักเมอืงนียังมทีพัีกและรีสอรท์เล็กๆน่ารัก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
เดนิทางผา่นเมอืง ทไวเซลิ เมอืงแหง่ตน้ไมข้องนวิซแีลนด์

นําทา่นแวะชม ฟารม์ปลาแซลมอน (Salmon Farm)
ใหท้า่นไดช้มวธิกีารเพาะเลยีงปลาแซลมอนซงึทกุทา่นสามารถร่วมกจิกรรมใหอ้าหารปลาและนอกจากนันยังสามารถเลอืกซอืและชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ยแลว้ผา่นชมทะเลสาบทสีวยงามทมีฉีากหลังเป็นยอดเขาทปีกคลมุดว้ยหมิะตลอดทังปีเขา้สูท่ะเลสาบพคูากทิะเลสาบทสีวยงามจนไดช้อืวา่
Million Dollar View ซงึมยีอดเขาเมา้ทค์ุก้ทมีเีทอืกเขาสงูถงึ 3,753 เมตรเหนือยอดเขามหีมิะและธารน ้าํแข็งปกคลมุตลอดปีเป็นฉากหลัง
(สําหรับทา่นทสีนใจจะนังเฮลคิอปเตอรช์มยอดเขากรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร)์ 

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ระหวา่งทางแวะ เมอืงแอชเบอรต์นั
แวะใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ทรีะลกึของนวิซแีลนดอ์าทคิรีมรกแกะหรือครีมหนา้เดง้เซรัมรกแกะช็อกโกแลตผลติภัณฑบํ์ารุงสขุภาพและผลติภัณฑท์ทํีาจากขนแกะตา่งๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

ทพีกั
QUALITY HOTEL ELMSCHRISTCHURCH หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
สนามบนิไครส้ทเ์ชริท์ ( แวะเปลยีนเครอืง) - สนามบนิออ๊คแลนด ์- สนามบนิสวุรรณภมูิ

06.05 น.
รับประทานอาหารเชา้

10.00 น.
หลังจากนันออกเดนิทางกลับสู ่สนามบนิออ๊คแลนด ์เทยีวบนิท ีNZ534

11.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิออ๊คแลนด ์แวะเปลยีนเครืองเพอืเดนิทางสู ่ประเทศไทย

13.10 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีTG492

20.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจตลอดการเดนิทาง

อตัราคา่บรกิารทวัรน์วิซแีลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี14 มนีาคม 2562 เวลา 18:08 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรน์วิซแีลนด์

หมายเหตุ

• ***สําหรบัรายการน ีไมม่หีอ้งพกั Triple Room***

• *** ในการเดนิทางในแตล่ะครงั จะตอ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง 20 ทา่นขนึไป ***

• *** ราคานอีาจมกีารปรบัเปลยีนในกรณทีคีณะผูเ้ดนิทางมไีมถ่งึ 20 ทา่น ***

• *** ราคาไมร่วมตวัเครอืงบนิ คอื ไมร่วมตวัเครอืงบนิระหวา่งประเทศ และ ภายในประเทศนวิซแีลนด ์***

• *** ไมร่วมคา่วซีา่เดยีว 6,100บาท ตอ่ ทา่น / วซีา่กรุป๊ 3,600บาท ตอ่ ทา่น***

• ทปิเจา้หนา้ทขีบัรถและหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 6 NZD ( ตอ่วนัในการเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบั ชันประหยัด ตามสายการบนิทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ คา่อาหาร และเครอืงดมืตามรายการทไีดร้ะบุในรายการ

• คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทฯ จากกรงุเทพฯ ทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางใน ตา่งประเทศ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง Passport

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์*วซีา่เดยีว 6,100 บาท ตอ่ ทา่น / วซีา่กรุป๊ 3,600 บาท ตอ่ ทา่น*

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และ พนกังานขบัรถ ตามธรรมเนยีม 6 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลยี 36 เหรยีญนวิซแีลนดด์อลลา่/ทา่น)

• คา่ทปิคนยกประเป๋าทโีรงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพอืความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทางเพราะโรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

เงอืนไขการจองทัวรแ์ละการชําระเงนิ

• กรณุาจองทวัร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น

•  กรณุาจองทวัร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พรอ้มมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น (ชว่ง ปีใหม,่ สงกรานต)์

• กรณทีลีกูคา้พกัอาศยัอยูต่า่งจังหวัดใหแ้จง้กบัทางบรษัิทใหท้ราบตงัแตท่ําการจองหากลกูคา้มคีวามจําเป็นตอ้งออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศกรณุาแจง้ใหท้างบรษัิททราบกอ่นออกตวัมฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วันทําการ หรอืกอ่นออกตวัเครอืงบนิ
มฉิะนันทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมดัจํา



• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันทําการ หรอืกอ่นออกตวัเครอืงบนิ
มฉิะนันทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมดัจํา (ช่วง ปีใหม,่ สงกรานต)์

• หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทําวซีา่นวิซแีลนดไ์มท่ันกาํหนดและทางบรษัิทฯตอ้งออกตวักบัทางสายการบนิทางลกูคา้จะตอ้งจ่ายเงนิคา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการออกตวัเครอืงบนิ
มฉิะนันทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิาร

การยกเลกิและการคนืเงนิ

• กรณยีกเลกิ ชว่งเทศกาล เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์ชว่งเดอืนตลุาคม ตอ้งยกเลกิลว่งหนา้กอ่น 45 วนั จะไมเ่ก็บคา่มดัจาํ

• กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันทําการ มฉิะนัน ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจํา

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันทําการ ทางบรษัิท ฯ มคีวามจําเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราคา่บรกิารทังหมด

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด

• กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตวัได ้เพราะเป็นเงอืนไขตวักรุป๊ของสายการบนิ

• หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการทําวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์ไมท่นักาํหนดการออกตวั กบัทางสายการบนิ และ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่น
บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทวัร ์และ มดัจาํทงัหมด

เอกสารในการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด์

กรณุาเตรยีมเอกสารในการยนืวซีา่ใหค้รบ และสง่ใหก้บัทางบรษิทัฯ เพอืทําวซีา่กอ่น 21 วนัทําการ *** (เนอืงจากการยนืขอวซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์
ตอ้งใชเ้วลาในการยนืวซีา่ 10 วนัทําการ) *** 

1.สําหรบับคุคลทวัไป 
• พาสปอรต์มอีายเุหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้มต่่าํกวา่6 เดอืน (กรณที่านทมีพีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)

• รปูถา่ยส ี2” จํานวน2 รปู(ไมส่วมแวน่ตาดาํ, แตง่กายสภุาพ, ไมเ่อารปูรบัปรญิญา, ใสชุ่ดครยุ,หรอืใสชุ่ดราชการ, ไมย่มิ, พนืหลงัเป็นสขีาวตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย
และหา้ม เป็นภาพถา่ยทสีแกนจากคอมพวิเตอร)์

• สาํเนาทะเบยีนบา้น, บัตรประชาชน

• กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัท  ์มอืถอื / เบอรบ์า้น / เบอรท์ทีํางาน / ทอียู ่เพอืใชใ้นการยนืขอวซีา่

• กรณทีผีูเ้ดนิทางสมรสแลว้ เอกสารเพมิเตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณทีคีูส่มรสเสยีชวีติ)ใบมรณะบัตร

• สาํเนาใบเปลยีนชอื, นามสกลุ (ถา้ม)ี

• หลกัฐานการเงนิ สาํเนาบัญชเีงนิฝาก (ออมทรพัย ์หรอื ฝากประจํา)ถา่ยทุกหนา้ตงัแตห่นา้แรก– หนา้ปัจจุบันหรอืใชเ้อกสารเป็น BANK STATEMENT
ยอ้นหลงั 6 เดอืน ททีางธนาคารออกให  ้เทา่นนั

หนงัสอืรบัรองการทํางาน(ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททที่านทํางานอยู(่ภาษาองักฤษเทา่นนั) 
- กรณทีเีป็นพนกังานบรษิทัทวัไป ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานฉบับจรงิ (ภาษาองักฤษ) 
- กรณปีระกอบธรุกจิสว่นตวั ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ (กรณเีป็นเจา้ของและคดัไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื
สาํเนาใบทะเบยีนพาณชิยแ์ละหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมชีอืกจิการ และชอืผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่นหรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย 
- กรณทีําธรุกจิสว่นตวั(แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้)ใหท้ําหนังสอืชแีจงตอ่สถานทูต(ภาษาองักฤษ) 
- กรณขีา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจากหนว่ยงานนันๆ(ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย)
ไมส่ามารถใชส้าํเนาบัตรขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยนืตอ่สถานทูตได ้

2. สําหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทเีดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทัวไป) และขอหนังสอืรบัรองการเรยีน
(ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่านัน)จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเท่านัน 

3. สําหรบัเด็ก ทไีมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครองและอายไุมเ่กนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพมิเตมิดงัน)ี 
เดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาหรอืมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา
หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา 
หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษ) 
กรณผีูเ้ดนิทางอายตุ่าํกวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสตูบิัตร (ไมส่ามารถใชบ้ัตรประชาชนเดก็ได)้ 
สาํเนาบัตรประชาชน (บดิาและ มารดา) 



ใบรบัรองการทํางานงานของบดิาหรอื มารดา 
กรณทีบีดิา หรอื มารดาเป็นขา้ราชการ : จดหมายรบัรองการทํางานจากตน้สงักดัและสาํเนาบัตรขา้ราชการ1 ชุด 
หลกัฐานการเงนิ (สาํเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตงัแตห่นา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรอื มารดา 
สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิาและมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. สําหรบับคุคลทถีอืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถีนิพํานกัอยูใ่นประเทศไทย 
กรณผีูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เลม่แดง)ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อยา่งนอ้ย 1 เดอืนดงันันตอ้งเปลยีนเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์
(เลม่เหลอืง) กอ่น 
ท่านตอ้งทําการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทกีองตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นจงึจะสามารถยนืวซีา่ได ้(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขนึอยูก่บัทางสถานทูต) 

หมายเหตวุซีา่ 
• วซีา่ครอบครวั สาม ี– ภรรยา (จดทะเบยีนสมรส) และมบีุตรอายไุมเ่กนิ 18 ปี เป็น เดยีว ครอบครวัละ 6,100 บาท

• วซีา่กรุป๊ วซีา่จะไมต่ดิในเลม่พาสปอรต์และตอ้งเดนิทางไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่นนั คา่วซีา่ทา่นละ 3,600 บาท

• กรณทีผีูเ้ดนิทาง มตีวัเอง หรอือยูต่อ่ ไมก่ลบัพรอ้มกรุป๊ ตอ้งยนืวซีา่เดยีว คา่วซีา่ทา่นละ 6,100 บาท

*** กรณุาจดัเตรยีมเอกสารตามทรีะบเุพอืผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น ***

หมายเหตุ

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะปกตกิารเดนิทางท่องเทยีวกบัคณะจะใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงไดพ้จิารณาแลว้

• บรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จํานวนทังหมด หรอืบางสว่น และบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีทีางสถานทูต งดออกวซีา่ใหก้บัท่าน
อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื
คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

• รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิ
ฯลฯ โดยบรษัิทจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั เนอืงจากการทอ่งเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ
ทา่นไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีทีา่นปฏเิสธหรอืสละสทิธใินการใชบ้รกิารนนัททีางทวัรจ์ดัให  ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณ ีบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ทา่น
โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 10 วนั
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