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เอ พลสั ทราเวิล เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์8 วนั โดยสายการบินไทย 
  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่าํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ นําท่านชมท่าเรอืรมิ

อ่าวทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลาํ  

 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมาร ี
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ซึง่เป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี
 เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเทรา้ และชมตน้เฟิรน์สเีงนิ 
 อโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 
  เมืองไคร้สท์เชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผ่าน

กลางเมอืงอยา่งสงบเยอืกเยน็  

  นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหวา่งทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บั
การกล่าวขานวา่เป็นเสน้ทางซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  

  ฟ๊อก กลาเซียร ์ธารน้ําแขง็ทีง่ดงามแห่งหนึ่งทีส่วยงาม ชมธารน้ําแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยูใ่นเวสตแ์ลนด ์เนชัน่
แนลปารก์ ทีม่คีวามสวยงามอยูใ่นเขตปา่ฝนอกีแห่งหนึ่งชมความมหศัจรรยข์องธาร  

  นัง่กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค ท่านจะไดส้มัผสัความงามของเมอืงควนีสท์าวน์และทะเลสาบ  

วาคาทปีู    
  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีทูีม่น้ํีาใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงูและมกีจิกรรมอนัน่า

ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมากทีสุ่ด อาท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี ้ 
   ชมการกระโดดบนัจีท่ี้สะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดทาํการใหน้กัท่องเทีย่วทาํ

กจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้นี้จนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  

   นัง่เรือกลไฟโบราณทีเอสเอส  เอิรน์สลอว ์(TSS Earnslaw) สู่ไร่วอลเทอรพี์คไฮคนัทรีฟารม์   เป็นเรอื
กลไฟทีพ่ึง่มอีายคุรบ 100 รอ้ยปี ซึง่ใชใ้นการขนถ่านหนิในสมยัก่อน  

  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน้ํามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนี้เกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารน้ําแขง็จากภเูขาทีม่หีมิะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

 พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมงักรทะเลใต้และเป๋าฮื้อเลิศรส 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – ออ็คแลนด ์

17.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางเข้าท่ี 4 แถว D เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 
(TG) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารในการเดนิทาง 

18.45 น.  ออกเดนิทางสู่ออ็คแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่TG 491 

วนัท่ีสอง  ออ็คแลนด ์– โรโตรวั – ศนูยว์ฒันธรรมเมาร ี– ชมการแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค า่ 

10.45 น.  เดนิทางถงึ เมอืงออ็คแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 นําท่านเดนิทางต่อดว้ยรถโคช้สูเ่มืองโรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความ
รอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมอืงทีม่คีวาม
รอ้นจากใตด้นิทีส่ามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการนําเนื้อสตัวไ์ปฝงัในดนิทีม่ ี
ความรอ้นสงูจนกวา่จะสุก อาหารนี้ชาวเมารเีรยีกวา่ฮงัง ิ(HANGI) 
นอกจากนี้เมอืงโรโตรวัยงัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่าํคญัของเกาะเหนอืที่
นกัท่องเทีย่วนิยมมามากทีสุ่ด   นําท่านสู ่TE PUIA ซึง่เป็นศนูยว์ฒันธรรม
และศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ีอาท ิการแกะสลกัไม ้และการ
ทอเครื่องนุ่งห่ม พรอ้มชมบ่อน้ําพุรอ้น บ่อโคลนเดอืด สิง่มหศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้
จากพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุ่งจากพืน้ดนิโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตาม
ธรรมชาต ิ

ค า่  รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี  
   น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  ROTORUA SUDIMA  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม  โรโตรวั – เรนโบว ์สปริงส ์- อโกรโดม ฟารม์  – ออ็คแลนด ์-   ไคร้สท์เชิรช์  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านออกเดนิทางสู่ เรนโบว ์สปริงส์  (RAINBOW SPRINGS) สถาน
อนุรกัษ์พนัธุป์ลาเทร้าท์ ทีม่ปีลาเทรา้ทน์บัหมื่นตวัจากทะเลสาบมาวางไข่
ตามธรรมชาต ิและท่านยงัสามารถชมตน้เฟิรน์สเีงนิซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ
ประเทศนิวซแีลนด ์นําท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่
แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวั ชมการแสดงของแกะพนัธุต่์างๆทีเ่ดนิเรยีงรายบน
เวทใีหท้่านชมและโชวค์วามสามารถของสายพนัธุ ุ์ ์ ใหท้่านสมัผสัถงึความ
น่ารกัของการป้อนอาหารเจา้แกะตวัน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการ
ตดัขนแกะ และการตอ้นแกะโดยสุนขัแสนรู ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารไทย 
   นําท่านชมเมืองออ็คแลนด ์ เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่ง เป็นเมอืงทีส่าํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา 

การเงนิ นําท่านชมท่าเรอืรมิอ่าวทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลาํ ชมสะพานฮารเ์บอร ์นําท่านผ่าน



 

 

ชมยา่น Queen street ทีเ่ป็นถนนสายสาํคญัยา่นการคา้ และตกึสาํคญัของเมอืง ผ่านชมยา่น Parnell 
Village ทีไ่ดร้บัการกล่าวขานวา่เกา่แก่และสวยงาม รวมถงึ Parnell Rose Garden สวนทีร่วมพรรณไม ้
และดอกไมโ้ดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจาํนวนมาก และบางครัง้สวนแห่งนี้ยงัไดจ้ดังานคอนเสริ ์ ตกลาง
แจง้   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศ 
.......  ออกเดนิทางจากออ็คแลนดโ์ดยสายการบนิภายในประเทศ  เทีย่วบนิที ่XXX 
......  ถงึสนามบนิเมอืงไครส้ทเ์ชริช์   
   น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  SUDIMA AIRPORT CHRISTCHURCH   หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี  ไคร้สท์เชิรช์  - นัง่รถไฟสายทรานซ ์อลัไพน์ – โฮกิติกะ – ฟรานซ ์โจเซฟ กลาเซียร ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟไคร้สท์เชิรช์เดินทางสู่สถานีอาเธอรพ์าส 
(TRANZ ALPINE TRAIN )  ใหท้่านนัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหวา่ง
ทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บัการ
กล่าวขานวา่เป็นเสน้ทางซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะและตน้ไมห้ลากสเีปลื่ยนไป
ตามฤดกูาลทีส่วยทีสุ่ด สลบักบัภเูขาเขยีวขจ ีและฝงูแกะน่ารกัยนืเรยีงรายเลม็
หญ้าชื่นชมทวิทศัน์อนังดงามดัง่ภาพวาดเพลดิเพลนิไปตลอดสองขา้งทาง ซึง่
ถอืวา่เป็นเสน้ทางรถไฟทีส่วยทีสุ่ดในประเทศนิวซแีลนด ์  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมอืงศนูยก์ลางการผลติหนิสี
เขยีวหรอืหยก ชาวเมารเีชื่อกนัวา่หนิสเีขยีวนี้จะช่วยรกัษาความสงบ แขง็แรง และจะนําอาํนาจมาสู่ตน
และครอบครวั อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก   จากนัน้เดนิทางสู่ฟรานซโ์จเซฟ 
เมอืงทีง่ดงามแห่งหนึ่งของฝ ัง่ตะวนัตก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร แบบตะวนัตก 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  FOX GLACIER HEARLAND  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีห้า  ฟรานซ ์โจเซฟ – ฟ๊อก กลาเซียร ์– ฮาสส ์– ทะเลสาบวานาก้า – ควีนสท์าวน์   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จากนัน้ชม ฟรานซโ์จเซฟ  หรอื ฟ๊อก กลาเซียร์ ธารน้ําแขง็ทีง่ดงามแห่งหนึ่ง
ทีส่วยงาม ชมธารน้ําแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยูใ่นเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แ นลปารก์ ทีม่ ี
ความสวยงามอยูใ่นเขตปา่ฝนอกีแห่งหนึ่งชมความมหศัจรรยข์องธารน้ําแขง็ที่
เคลื่อนลงมาอยา่งต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยงัเคลื่อนตวัอยา่งไม่หยดุ ธาร
น้ําแขง็สขีาวระยบิระยบั สลบักบัสเีขยีวมรกตอนังดงาม 

เท่ียว  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคาร   



 

 

เดนิทางต่อสู่ทะเลสาบวานากา้ เป็นเสน้ทางทีผ่่านปา่ฝนทางฝ ัง่ตะวนัตกและเป็นภเูขาสสูลบักบัฟารม์
ววัและแกะ และผ่านเขา้สู่ทะเลสาบวานากา้ ใหท้านไดช้มธรรมชาตแิละชวีติของชาวเมอืงทีส่งบและน่า
อยูอ่กีเมอืง จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงควนีสท์าวน์   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  HEARTLAND QUEENSTOWN  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีหก   ควีนสท์าวน์ -   นัง่เรือกลไฟโบราณทีเอสเอสเอิรน์สลอว ์ – วอลเทอรพี์คฟารม์   
  กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบอ็บสพี์ค    

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ใหท้่านไดท้าํกจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดเมอืงมาถงึประเทศนิวซแีลนดค์อืการชม
การกระโดดบนัจีท่ี้สะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกที่
เปิดทาํการใหน้กัท่องเทีย่วทาํกจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้นี้จนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก 
การกระโดดจากสะพานดว้ยความสงู 43 เมตร สู่พืน้น้ํา อนัใสและเชีย่วกราด

ใตส้ะพานและกจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดอกีอยา่งคอืการนัง่เรือเรว็เจท็ โบท๊ ที่
จะพาเราล่องไปตามลาํธารสายเลก็ ๆ ทีม่โีขดหนิสงูและน้ําทีใ่สไหลเชีย่วและ
ความแรงของเรอืเจท็ทีห่มุนได ้360 องศาทาํใหท้่านไดต้ื่นเตน้และเสยีวสุด ๆ  
 (หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบนัจ้ี หรือการนัง่
เรือเรว็เจท็โบท๊ กรณุาติดต่อหวัหน้าทวัรเ์พือ่ตรวสอบราคาและจอง
ล่วงหน้าเพาะเป็นกีฬายอดนิยมจากทัว่โลกหากจองช้าอาจะเตม็ได้) 
นําท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบอ็บสพี์ค ท่านจะไดส้มัผสัความ
งามของเมอืงควนีสท์าวน์และทะเลสาบวาคาทปีใูนอกีมุมหนึ่ง และยอดเขาที่
ปกคลุมดว้ยหมิะในฤดหูนาว  

  จากนัน้เดนิทางสู่ทะเลสาบวาคาทปีเูพื่อ นัง่เรือกลไฟโบราณทีเอสเอส  
  เอิรน์สลอว ์ (TSS Earnslaw) สู่ไร่วอลเทอรพี์คไฮคนัทรีฟารม์   เป็นเรอื

กลไฟทีพ่ึง่มอีายคุรบ 100 รอ้ยปี ซึง่ใชใ้นการขนถ่านหนิในสมยัก่อน และได้
ดดัแปลงมาเป็นเรอืสาํหรบัท่องเทยีว ชมทวิทศัน์อนังดงามของทะเลสาบวา
คาทปีแูละเมอืงควนีสท์าวน์ทีส่วยงามโอบลอ้มดว้ยขนุเขาในบรรยากาศแสน
โรแมนตกิบนเรอื 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ต ์บารบี์คิว ท่ีร้านอาหารของวอลเทอรพี์ค ฟารม์ 
  จากนัน้ใหท้่านได ้ ชมการแสดงการตดัขนแกะและสนัุขต้อนแกะ หรอืจะ

เดนิเล่นถ่านรปูบรรยากาศของฟารม์รมิทะเลสาบวาคาทปี ูจนไดเ้วลาอนั
สมควรใหท้่านไดล้่องเรอืกลบัสู่เมอืงควนีสท์าวน์ จากนัน้นําท่านขึน้กระเช้า
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค  ดว้ยกระเชา้แบบปิดนัง่ได ้ 4 ท่าน โดยมี
ความยาว 730 เมตรจากเบือ้งล่างสู่ยอดเขาทีส่งู 790 เมตร ใหท้่านไดช้ม
ความงามของเมอืงควนีทาวน์ทีโ่อบลอ้มดว้ยยอดเขาสงูเตม็ไปดว้ยหมิะในฤดู
หนาว ส่วนดา้นล่างเป็นตงัเมอืงรมิทะเลสาบใสสะอาดของน้ําในทะเลสาบวาคาทปี ูท่านสามารถ



 

 

มองเหน็อาคารบา้นเรอืนทีป่ลกูสรา้งลดลัน่กนัไปตามไหล่เขา รมิทะเลสาบ ท่านยงัสามารถ มองเหน็
ยอดเขาและเสน้ขอบฟ้าซึง่เป็นภาพทีจ่ะทาํใหท้่านประทบัใจ จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระกบัการช้อปป้ิงท่ีค
วีสน์สตรีท มอลลข์องเมอืงควนีสท์าวน์ เมอืงนี้ยงัเป็นเมอืงเดยีวในประเทศนิวซแีลนดท์ีร่า้นคา้เปิดให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงในยามคํ่าคนืถงึ 3 ทุ่มทุกวนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
  นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม  HEARTLAND QUEENSTOWN  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีเจด็  ควีนสท์าวน์ – แอรโ์ร่ทาวน์  –  โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิรช์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมืองแอรโ์ร่ทาวน์ เมอืงเลก็ๆทีย่งัคงรกัษาบรรยากาศ
ของยคุตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที ่19 แต่เป็นการพบทองเพยีงระยะ
สัน้ๆ  เชญิท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึและเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงเป็นของฝาก  
นําท่านเดนิทางผ่านเมืองครอมเวลล ์ใหท้่านไดแ้วะซือ้ผลไมน้านาชนิด
ของนิวซแีลนด ์ก่อนเขา้สู่เขตทีร่าบสงูแม๊คเคนซีแ่วะเมืองโอมาราม่าเมอืง
เลก็ๆทีส่วยงามบนทีร่าบสงูทีส่วยงามลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงู 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบี์คิว ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้เดนิทางผ่านชมทะเลสาบปคูากิ ทีม่คีวามงดงามดัง่ภาพวาด 

อทุยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki 
National Park )  และเป็นส่วนหนึ่งของเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ ยอดเขา
เมา้ทค์ุก้ทีม่คีวามสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขาทีม่หีมิะและธารน้ําแขง็ปกคลุม
ตลอดปี  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรห์รอืกจิกรรมการนัง่เฮลคิอปเตอรส์ู่ธาร
น้ําแขง็ทสัมานทีท่่านไดส้มัผสัความงามของธารน้ําแขง็ดว้ยตวัท่านเอง ( 
การนัง่เฮลิคอปเตอรส์ู่ธารน ้ าแขง็ทสัมาน เป็นทวัรน์อกรายการ 
ส าหรบัท่านทีส่นใจกรณุาติดต่อหวัหน้าทวัร)์ เดนิทางต่อไปยงัเมอืงแอช
เบอรต์ัน้ทีเ่ตม็ไปดว้ยฟารม์เลีย้งแกะ พรอ้มใหท้่านไดแ้วะซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากครมีบาํรุงผวิ ไม่วา่จะ
เป็นลาโนลนี ครมี หรอืโลชัน่บาํรุงผวิ จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร พร้อมเมนูกุ้งมงักร และเป๋าฮื้อทะเลใต้ 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั   SUDIMA AIRPORT  CHRISTCHURCH  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีแปด   ไคร้สท์เชิรช์   - ออ็คแลนด ์ –  กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
......  เดนิทางสู่ ออ็คแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ  
....... ถงึสนามบนิออ็คแลนด ์เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง  ( อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ) 
13.10 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรงุเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 492 
20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

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



 

 

ก าหนดการเดินทาง    8 – 15 เมษายน 2557 ( สงกรานต์ ) 
     6 -13 / 20 -27 พฤษภาคม 2557 
 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
8-15 เม.ย. 57 

ราคารวมตัว๋ 
6-13/20-27 พ.ค.57 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 103,900.- บาท 102,900.- บาท 55,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  96,900.- บาท 95,900.- บาท 51,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง  88,900.- บาท  87,900.- บาท 48,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง  84,900.- บาท  83,900.- บาท 44,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   11,900.- บาท  11,900.- บาท 11,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด    1,800.- บาท    1,800.- บาท  1,800.- บาท 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์  วซ่ีากรุ๊ป 2,900 บาท และ วซ่ีาเดี่ยว  5,100 บาท 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่านขึน้ไป หากจ านวนผู้โดยสารต า่กว่า 15 ผู้ใหญ่  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋
แบบหมู่คณะ 
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อาํนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและความสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อ
ความปลอดภยัจากแผ่นดนิไหว และการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
 
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ 
เจ๊ท สตาร ์(JQ) หรอื แอรน์ิวซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้าเพราะขึน้อยูก่บัตารางการบนิในแต่ละวนั  

 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วนัท่ี 7 มกราคม 2557 และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนราคาตามภาษีน ้ ามนัหากสายการบินมีการปรับเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 



 

 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าที่

โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วน
ใหญไม่มพีนกังานยกกระเป๋า 

 คา่วซีา่ประเทศนวิซแีลนด์เริม่วนัที่ วีซ่ากรุป๊ 2,900 บาท และ วีซ่าเด่ียว  5,100 บาท 
เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 10,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน ท่านตอ้งเตรยีมเอกสาร
ใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซี่า ก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21วนั หรอื ( 3 
สปัดาห ์ ) ในขอการทาํวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์หากเอกสารท่านล่าชา้ไม่ทนักาํหนดหรอืไม่ครบตาม
มาตรฐานทีส่ถานทตูกาํหนดในเรื่องการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลทาํใหส้ถานทตู
ปฏเิสธการออกวซี่า  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด  หรอืหากออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่
สามารถคนืค่าตัว๋ไดเ้พราะเป็นเงื่อนไขของสายการบนิ 

 สาํหรบัค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อน การเดนิทางอยา่งน้อย 14 วนัทาํการ  หากไม่ไดร้บั
เงนิครบทัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 50 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจาํทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 20 – 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 10 – 19 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่าดาํเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท หากออกตัว๋แลว้จะไม่คนื

เงนิค่าตัว๋ หรอืกรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํ  10,000 บาทหรอืค่าใชจ้่าย 
50% จากราคาทวัร ์

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 10 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ั กใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงการประทว้งและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสีิง่
ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ย
เหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิ ใหท้่านไดไ้ม่วา่จาํนวนทัง้หมดหรอื
บางส่วน บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูปฏเิสธออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเองทีใ่หเ้อกสารมา
ไม่ครบถ้วนตามทีส่ถาทตูกาํหนด หรื อการทีท่่านใหข้อ้มลูส่วนตวัทีเ่ป็นเทจ็ในการขอวซี่า บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่น
ประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่าย
การบนิระหวา่งประเทศล่าชา้ 



 

 

 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น บตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี 
 ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู ่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านัน้) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถ้าเป็นเจา้ของ

กจิการ 
 ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุเงินฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรพัยห์รือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน 

ออกจากธนาคารเท่านั ้น กรณีท่ีบางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ประเภทกระแสรายวนั ต้องเป็น
ยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านัน้  (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมดุเงินฝากตวัจริง เพราะ
ระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 - 15 วนั ท่านจะไม่สามารถใช้สมดุเงินฝากได้จน กว่าจะได้รบัผลวีซ่าจากทาง
สถานทตู) 

 เดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาหรอืมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 
 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา 

 เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีน 
 ใบเปลีย่นชื่อ (ถ้าม)ี 
 กรณีถ้าเป็นครอบครวัทีม่สีาม ีภรรยา (จดทะเบยีนสมรส) และมบุีตรอายไุม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถ

ยืน่วซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่าเดีย่ว 
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 
 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยืน่

หนงัสอืเดนิทางเขา้ไปในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกวา่จะถงึกาํหนดวนัออกวซี่า 
 ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 12 - 15 วนั หนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT)ทีย่ ืน่เขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถ

ดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน 
จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่
กรุ๊ป*** 

 
*** วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอรต์ และต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุป๊เท่านัน้*** 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วซี่าไม่
สามารถแทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมี
ความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้(หากท่านถกูปฏิเสธการ
ออกวีซ่าหรือพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไป
แล้ว และหากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทุกคร ัง้  
หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอมหรอืตอบคาํถามไม่



 

 

เป็นไปตามความจรงิหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน  

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากม)ี ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่..................................................................... 
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ......................... ... 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา 
..................................................................................  
ท่ีอยู ่........................................................................................................ ........................... รหสัไปรษณีย ์
..................โทรศพัท ์.....................................................   
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ 
 

(ขอ้น้ีส าคญัมาก  หากตอบผดิหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 


