
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

มีบินภายใน 2 เที่ยว (ไม่เหน่ือยต่อการท่องเทีย่ว)-เข้าชมหมู่บ้านฮอบบิทวลิเลจ 
น่ังรถไฟสายโรแมนตคิ Taifri Railway-น่ังกระเช้า Bob Peak บนยอดเขา 

ล่องเรือธารน า้แขง็ทัสมาน กราเซียร์-ชมยอดเขาเมาท์คุก 
อาหารพเิศษบนยอดเขา Bob Peak-เน้ือคดัพเิศษจากประเทศนิวซีแลนด์ 

หอยเป๋าฮ้ืออนัเล่ืองช่ือที่ควนีทาวน์-รวม Visa กรุ๊ปนิวซีแลนด์-แจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวดต่อคนต่อวนั 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

19-28 ต.ค.//16-25 พ.ย.//01-10 ธ.ค. 2561 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ 
15.30 น. คณะพบเจ้าหน้าทีแ่ละมัคคุเทศก์ได้ที ่ประตูทางเข้าที ่3 อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดย
เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง)สาย
การบินมีบริการอาหาร 2 มื้อ 

วนัที่2 โอ๊คแลนด์ – CITY TOUR  AUCKLAND  
11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือ

ประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
(กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้น าเข้า อาหารสด และ
พื ชผั ก )  น า ท่ าน เดิ นท างกลับ สู่  เมื อ งอ็ อค แลน ด์ 
(Auckland) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชม.) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ ใน
ภาษาเมารีออ็คแลนดมี์ช่ือวา่ Tamaki-Makau-Rau แปลวา่ 
หญิงสาวท่ีมีผูม้าขอความรักถึง 100 คน อ็อคแลนด์ได้

http://bit.ly/2NMk5YE


 

สมญานามน้ีมาจากการท่ีเป็นภูมิภาคท่ีชนเผา่ต่างๆ ตอ้งการครอบครอง บรรยากาศท่ีผสมผสานกนัของอ่าว 
หมู่เกาะ วฒันธรรมโพลีนีเช่ียนและความเป็นเมืองท่ีทนัสมยัก็ท าใหอ้็อคแลนด์ติดอนัดบัเมืองน่าอยูท่ี่สุดแห่ง
หน่ึงของโลก น าท่านสมาชิกน าท่านเยี่ยมชมทัศนียภาพเมืองโอ๊คแลนด์ “ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ” ที่
เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเงิน การค้าของประเทศ และเป็นศูนย์กลางกีฬาทางน ้า ได้รับสมญานามว่า
เมืองแห่งการเล่นเรือใบ “City of Sailing” เพราะเมืองน้ีโดยเฉล่ียแลว้เป็นเมืองท่ีมีประชากรเล่นเรือใบมาก
ท่ีสุดในโลกเน่ืองจากท าเลท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งสองอ่าว  และยงัเป็นท่ีตั้งของคาสิโนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศท าให้
นักท่องเท่ียวหลัง่ใหลมาเยือนไม่ขาดสาย  น าท่านชมรอบๆ เมืองซ่ึงมีสถานท่ีน่าสนใจมากมาย ชมความ
สวยงามของ สะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ Harbor Bridge  สะพานเดียวของเมืองที่ทอดเช่ือมระหว่างฝ่ังตัวเมือง
กบัท่าเดวอนพอร์ทผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ชทีส่วยงามก่อน เดินทางขึน้สู่จุดชมววิบนยอดเขาอีเดน Mt.Eden 
ซ่ึงมีความสูง 196 เมตร  และยังเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดส าหรับชมวิวเมืองโอ๊คแลนด์   ชมปากปล่องภูเขาไฟที่
ดับแล้ว และบนยอดเขา จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเท่ียวย่านการคา้ท่ีมีช่ือเสียงบน “ ถนนควีนส์” ถนนสาย
แฟชัน่ท่ีโด่งดงั เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมายรวมทั้งร้านคา้ปลอดภาษี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

พกัที่  RENDEZVOUSE  HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า 
วนัที่3 หมู่บ้านฮอบบิท – โรตารัว-หมู่บ้านวฒันธรรมเมารี 
เช้า     บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (Matamata) (ระยะทาง 161 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง

ชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์ พื้นท่ีท่ีถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาไคไม และฟาร์มท่ีอุดม
สมบูรณ์ น าท่านเข้าชม หมู่บ้านฮอบบิท (Hobbit 
Village) หน่ึงดินแดนเทพนิยายมิดเดิลเอิร์ธซ่ึงถูก
สรรค์สร้างเป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลลิวูดช่ือ
ดังเร่ือง เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และ เดอะ 
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์  (The Lord of the Rings)  
น าท่านเดินส ารวจดินแดนเทพนิยายแห่งน้ี เร่ิมตน้
จากบริเวณหมู่บ้านท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้
และความชุ่มช้ืน อีกทั้ งยงัมีหลุมฮอบบิท, เดอะ 
กรีน ดราก้อน อินน์ , โรงสี , สะพานโค้งคู่  และ
โครงสร้างอย่างท่ีเราเห็นในภาพยนตร์เลยทีเดียว 
สัมผสับรรยากาศสวยงามของสภาพแวดลอ้มท่ีชุ่ม
ช่ืน ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว 
(Rotorua) (ระยะทาง 77 กม . ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.) เมืองท่ีเต็มไปด้วยพลงัความ
ร้อนใตพ้ิภพในอดีต มีชาวเมารีอาศยัอยูเ่ป็นจ านวน



 

มากเพราะเป็นเมืองท่ีมีความร้อนจากใตดิ้นท่ีสามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการน าเน้ือสัตวไ์ปฝังในดินท่ีมีความ
ร้อนสูงจนกวา่จะสุก อาหารน้ีชาวเมารีเรียกวา่ฮงังิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัของเกาะเหนือท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมามากท่ีสุด  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (Te Puia) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)     

อีกทั้งยงัเป็นศูนยฝึ์กหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของ ชาวเมารี การแกะสลกัไม ้
และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ้ าพุ ร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหศัจรรยท่ี์เกิดข้ึนจากพลงัความร้อนใต้
พิภพท่ีพวยพุง่จากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติท่ีเกิดจากพลงัความร้อนใตพ้ื้นดินในบริเวณน้ี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

พกัที่  MILLENIUM HOTEL ROTORUA เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่4 อะโกรโดม –ถ า้หนอนเรืองแสง- อ๊อคแลนด์ 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อะโกรโดม (Agrodome) (ระยะทาง  13 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) และเขา้ชม

การแสดงของแกะพนัธ์ุต่างๆ ท่ีใหท้่านได ้สัมผสัถึงความน่ารักและประทบัใจกบัการชมการสาธิตการตดัขน
แกะการตอ้นแกะโดยสุนขัแสนรู้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)เมือง
ท่องเท่ียวเล็กๆท่ีตั้ งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเข้าชมถ ้ าหนอนเรืองแสง (Waitomo 
Glowworm Cave) ถู ก ค้ น พ บ ค ร้ั ง แ ร ก ใ น ปี 
ค .ศ .1887 จากการส ารวจโดยชาวอังกฤษนาม 
“เฟร็ด” โดยการน าทางของชาวเมารีในแถบนั้ น 
ต่อมามีการแพร่กระจายออกไปถึงความงามของถ ้ า
ไวโตโม และหนอนเรืองแสง จึงมีผูค้นหลัง่ไหลมา
ชมกันอย่างมากมาย ภายในถ ้ านั้ นเป็นท่ีอยู่ของ
หนอนเรืองแสงนับล้านตวั ประกอบไปด้วย 3 ถ ้ า
ห ลั ก คื อ  Ruakuri Cave, Aranui Cave แ ล ะ 
Gardner's Gut อิสระใหท้่านสัมผสับรรยากาศความ
งามภายในตัวถ ้ า ซ่ึงเต็มไปด้วยหินงอก หินยอ้ย 
และหนอนเรืองแสงอนังดงาม ได้เวลาสมควรน า
ท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอ็อคแลนด์  (Auckland) 
(ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชม.) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ ใน
ภาษาเมารีอ็อคแลนด์มีช่ือว่า Tamaki-Makau-Rau 



 

แปลว่า หญิงสาวท่ีมีผูม้าขอความรักถึง 100 คน อ็อคแลนด์ไดส้มญานามน้ีมาจากการท่ีเป็นภูมิภาคท่ีชนเผ่า
ต่างๆ ตอ้งการครอบครอง บรรยากาศท่ีผสมผสานกนัของอ่าว หมู่เกาะ วฒันธรรมโพลีนีเช่ียนและความเป็น
เมืองท่ีทนัสมยัก็ท าใหอ้อ็คแลนดติ์ดอนัดบัเมืองน่าอยูท่ี่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พกัที่  RENDEZVOUSE  HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า 
วนัที่5 โอ๊คแลนด์ – ดนันีดนิ – ปราสาทลาร์นัค – พพิพิธภณัฑ์โอทาโก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
05.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู่เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองดันนีดิน (DUD) โดยสายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ671(ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดันนีดิน (DUD) 
 น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เพ่ือเที่ยวชมเมืองดันนีดิน (Dunedin) หรือสกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ เมือง

ท่องเท่ียวท่ีใหญ่เป็นอันดับสองในเกาะใต้
ข อ ง นิ ว ซี แ ล น ด์  แ ล ะ เป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง
มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีสุดของนิวซีแลนด์ คือ 
มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) 
อีกด้วย ยงัถือว่าเป็นหน่ึงในส่ีเมืองหลกัของ
ประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวติัศาสตร์ , 
วฒันธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั
เมืองหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรกของเมืองดนันีดิน ถูก
สร้างข้ึนในช่วงปี ค .ศ . 1848 เม่ือคร้ังชาวสกอตมาตั้ งรกรากท่ีประเทศนิวซีแลนด์  นับเป็นหน่ึงใน
สถาปัตยกรรมและแลนด์มาร์คยุคศตวรรษท่ี 
19 ท่ี มี ช่ื อ เสี ยงของประ เทศนิ วซี แลนด ์
จากน้ันน าท่านสู่ ถนนบอลด์วิน (Baldwin 
Street) ถนนซ่ึงไดถู้กบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊ก
วา่เป็นถนนสายท่ีชนัท่ีสุดในโลก โดยมีระดบั
องศาความชันถึง 38 องศา น าท่านผ่านชม 
มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) 
มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีสุดของนิวซีแลนด์ ตวั
มหาวิทยาลยัตั้งอยูใ่นเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกบัทะเล เป็นมหาวิทยาลยัแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ท่ีเปิดสอน
คณะทันตแพทย์ น าท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟแห่งดันนีดิน (Dunedin Railway Station) ได้ช่ือว่าเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง ตั้งอยู่ในจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George Troup มีศิลปะ



 

ก่อสร้างแบบ Flemish ลกัษณะเด่นคือ หินท่ีใชใ้นการก่อสร้างเป็นหินบะซอลตสี์ด าท่ีเกิดจากการระเบิดของภู
ขาไฟ ทางดา้นใตข้องสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกบัอาคารในสกอตแลนด์ท่ี
ตอ้งมีหอนาฬิกาอยูต่รงกลางหรือดา้นใดดา้นหน่ึงของอาคาร 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเข้าชม ปราสาทลาร์นัค (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ

นิวซีแลนด์ สร้างข้ึนโดยนกัการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นคั สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1871 ใช้
เวลา 3 ปีจึงสร้างเสร็จ ยงัไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจน
สมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้ นก็เกิดโศกนาฏกรรม
อาถรรพข้ึ์น จึงถูกขายต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของ
ครอบครัวบาร์เกอร์ซ่ึงซ้ือข้ึนมาไวค้รอบครองในปี 
ค.ศ. 1967 และเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม  น า
ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โอทาโก (Otago Museum) 
พิพิธภณัฑ์เก่าแก่ท่ีอยู่ติดกับ มหาวิทยาลยัโอทาโก 
ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1868 ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทางธรรมชาติและกลุ่มชาติพนัธ์ุ รวม
ไปถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของเมืองดนันีดินเป็นจ านวนมาก ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีการจดัการ ไดอ้ยา่งยอด
เยี่ยมน่าชม ภายในบรรจุเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของธรรมชาติในซีกโลกใตไ้วค้รบถว้น ส่ิง
ท่ีโดดเด่นท่ีสุดและเรียกคนดูได้มากท่ีสุดก็คือ โครงกระดูกของนกมวั (Moa) นกโบราณขนาดใหญ่กว่า
มนุษย ์ซ่ึงปัจจุบนัไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้จากการถูกล่าของชาวเมารี จากนั้นน าท่านนัง่รถแปดลอ้ลดัเลาะบนเนิน
เขาเลียบชายฝ่ังเพื่อเดินทางสู่ Natures Wonder เพื่อชมธรรมชาติของสัตวห์ายากตามธรรมชาติท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ
สีสันแปลกตาซ่ึงหาดูได้เฉพาะในแถบน้ีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น เพนกวินตาเหลือง (Yellow Eyed Penquin) 
เพนกวนิจ๋ิวสีฟ้า (Little Blue Penquin) แมวน ้าขน (New Zealand Fur Seal) นกกาน ้า (Cormorant) นกอลับาท
รอส (Albatross)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน มื้อพเิศษ พร้อมลิม้ลองเมนู กุ้งมังกร และเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

พกัที่ SCENIC DUNEDIN HOTEL CITY   หรือเทียบเท่า 
วนัที่6    น่ังรถไฟ TAIERI  RAILWAY- แอร์โร่ทาวน์ – ควนีส์ทาวน์ – ยอดเขาบ๊อบพคี 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟดันนีดิน เพ่ือน่ัง

รถ ไฟ ส าย โรแมนติ ก  Taieri Railway  สู่
ส ถ า นี  Pukerangi (ใช้ เว ล านั่ ง ร ถ ไฟ  2 
ชั่วโมง) สัมผัสประสบการณ์เดินทางโดย
รถไฟชมทศันียภาพและลอดผ่านอุโมงคก์ว่า 
10 อุโมงคต์ลอดการเดินทาง ระหวา่งทางจะมี
การชะลอหรือหยดุของรถไฟเป็นพกัๆเพื่อให้



 

ท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจของววิและทิวทศัน์อนัสวยงามของหุบเขาและทุ่งหญา้อนัเขียวขจี 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ (Arrowtown) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)        

เมืองเล็กๆท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวนัน้ีก็ยงัคงมีทองอยูใ่นล าธารขา้งๆ เมืองในตวัเมืองมี
อาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์  ท่ีจัดให้ชมถึง
ประวติัศาสตร์ในยุคต่ืนทองรวมทั้ งชีวิตความ
เป็นอยู่ในสมยันั้นท่ีน่าสนใจคือ เร่ืองราวของนกั
ขุดทองชาว จีน ท่ีมา " ต่ืนทอง" กับ เข าด้วย
เหมือนกนั น าท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ 
(Queenstown) (ระ ย ะท าง  250 ก ม . ใ ช้ เว ล า
เดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองท่ีเป็นท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดของนกัท่องเท่ียวท่ีมานิวซีแลนด์และไดช่ื้อ
ว่า  "Adventure Capital of the World" และเป็น 
"second most attractive tourist destination in the 
world"  จากทัศ นี ยภาพ ท่ีสวยงาม จึงใช้ เป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ต่างๆ เช่น Lord of the 
Rings เมืองควีนส์ทาวน์น้ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ี
ปลอดภัย ชาวเมืองมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร มีคดี
ความน้อยมาก แทบไม่มีคนวา่งงาน ควีนส์ทาวน์ 
เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ี
ช่ือ The Remarkables ซ่ึงอุดมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามบนชายฝ่ังของ ทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) จึง
ท าใหว้วิทิวทศัน์ของท่ีน่ีงดงามราวกบัภาพในฝัน น าท่านขึน้กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พคี ท่านจะได้
สัมผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูง ท่ีท่านจะมองเห็นอาคารบา้นเรือนท่ีปลูกสร้าง
ตามไหล่เขา พร้อมกบัทะเลสาบวาคาติปูท่ีสวยงามดา้นล่าง พร้อมชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะในฤดูหนาว 
และบนยอดเขาแห่งน้ียงัเป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ส าหรับนกัท่องเท่ียวไดม้าเล่นสกีในช่วงหนา้หนาว 

ค ่า บริการอาหารค ่าท้องถิ่นมื้อพิเศษบนยอดเขาบ็อบส์พีค ณ ภัตตาคาร Skyline จากน้ันน าท่านชมการแสดงพิ้
นเมืองของชนเผ่าเมารี  

พกัที่ COPTHORNE LAKEFORNT HOTEL QUEENTOWN หรือเทียบเท่า 
วนัที่7 ควนีส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควนีส์ทาวน์ 
เช้า          บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์โดยผ่านทะเลสาบเตอา

นาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยาน
แห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดน



 

ส่วนท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด์  (FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซ่ึ้งมี
ในลกัษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธารน ้าแข็งในยคุโบราณ กดัเซาะหิน
ท าให้น ้ าท่วมแทนท่ีกลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามท่ีสร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ 
MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซ่ึงเป็นวิว
อยู่เบ้ืองล่าง  และให้ท่านด่ืมน ้ าแร่บริสุทธ์ิจากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมน ้ าตกท่ีมีความ
ยิง่ใหญ่ท่ี CHASM   

เทีย่ง        น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ต่ืนตาต่ืน
ใจกับภาพของสายน ้าตกอันสูงตระหง่านของ 
น า้ตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง160เมตรจากหน้าผา 
ชมแมวน ้ านอนอาบแดด บนโขดหินอย่าง
สบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน 
แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากน้ันล่องเรือกลับสู่
ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับ
สู่เมืองควนีส์ทาวน์ (หมายเหตุ ในกรณีหิมะตก
หนกัหรือไม่สามารถเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์
ได ้บริษทัฯจะเปล่ียนทวัร์เป็นล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู สู่ วอลเทอร์พีคไฮคนัทร่ีฟาร์มทดแทน) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พกัที่  COPTHORNE LAKEFORNT HOTEL QUEENTOWN หรือเทียบเท่า 
วนัที่8   บันจีจ้มัพ์ – ทไวเซิล – อุทยานแห่งชาตเิมาท์คุก – ล่องเรือธารน า้แขง็ทัสมาน – เทคาโป 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซ่ึงสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่เล่น Bungee Jump 

กีฬาทา้ทายความหวาดเสียว ซ่ึงมีตน้ก าเนิดท่ีนิวซีแลนด์ (***ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบันจี้นี้ไม่ได้รวมอยู่ใน
ค่าบริการทัวร์)  จากน้ันเดินทางต่อไปยัง เมืองโอมาราม่า (ระยะทาง 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชม.) ระหวา่งทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ท่ีสวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด ์ผา่นชมทุ่งหญา้ท่ีเล้ียงมา้ 
ววั และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก เมืองน้ียงัมีท่ีพกั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารักไวส้ าหรับบริการนกัท่องเท่ียว 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหรท้องถิ่น(เมนูบาร์บีคิว)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิล (Twizel) 

(ระยะทาง 32 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด ์
แวะชม  ฟ าร์มปลาแซลมอน  (Salmon 
Farm) ให้ ท่ าน ได้ชมวิ ธี ก ารเพ าะ เล้ี ยง
ปลาแซลมอน ซ่ึงทุกท่านสามารถร่วม
กิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยงั



 

สามารถเลือกซ้ือและชิมปลาแซลมอนสดๆได้อีกด้วย ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก  
(Mount Cook National Park) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) และเป็นส่วนหน่ึงของ
เทือกเขาเซาทเ์ทิร์นแอลป์ ตั้งช่ือตามกปัตนัเจมส์ คุก ผูค้น้พบประเทศนิวซีแลนด์ ยอดเขาเมาทคุ์ก้มีความสูง
ถึง 3,704 เมตร นับเป็นยอดเขาสูงล าดบัท่ี 
37 ของโลกท่ีมีหิมะและธารน ้ าแข็งปกคลุม
ตลอดปี น าท่านถ่ายรูปความงดงามของ 
ทะเลสาบพูคากิ (Pukaki Lake) ทะเลสาบ
ท่ีสวยงามจนไดช่ื้อว่า Million Dollar View 
ท่านจะได้ช่ืนชมทัศนียภาพและ ความ
ส วยงามของธรรมช าติ ของป ระ เท ศ
นิวซีแลนด ์ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยงามและบริสุทธ์ิ
อีกแห่งหน่ึงของโลก น าท่านล่องเรือชม
ธารน ้าแข็งทัสมาน (Tasman Glacier Boat Trip)  ให้ท่านได้สัมผสัความงามของธารน ้ าแข็งอนัสวยงาม 
(***บริษทัเรือขอสงวนสิทธ์ิการให้บริการล่องเรือส าหรับลูกทวัร์ท่ีมีอายุมากกวา่ 4 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปเท่านั้น 
และข้ึนกบัสภาพอากาศในวนันั้นๆซ่ึงปกติจะให้บริการระหว่างเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤษภาคม) ไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองเทคาโป (ระยะทาง 105 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่    HERIMITATE MT.COOK  RESORT หรือเทียบเท่า 
วนัที่9 เทคาโป – แอชเบอร์ตนั – ไคร์สเชิร์ช 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake) ทะเลสาบท่ีผนืน ้ามีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษน้ีเกิดจากแร่

ธาตุผสมกบัธารน ้ าแข็งของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบท่ีตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบ
นั้นครอบคลุมพื้นท่ี ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร 
น าท่านชมและถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สุนัขต้อน
แกะ ซ่ึงชาวนิวซีแลนด์ท่ีท าฟาร์มให้ความส าคญั
มาก เพราะช่วยเจา้ของในการตอ้นแกะในฟาร์ม
อันกวา้งใหญ่ และใกล้ๆกันนั้ นท่านจะได้เห็น
โ บ ส ถ์ ข น า ด เ ล็ ก  CHURCH OF GOOD 
SHEPHERD โบ ส ถ์ ท่ี เล็ ก ท่ี สุ ด ใน ป ระ เท ศ
นิวซีแลนด์ท่ียงัคงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองแอชเบอร์ตัน 
(Ashburton) (ระยะทาง 138 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยฟาร์มเล้ียงแกะ พร้อม
ใหท้่านไดแ้วะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากครีมบ ารุงผวิ ไม่วา่จะเป็นลาโนลีน ครีม หรือโลชัน่บ ารุงผวิ  



 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมือง

ท่ีได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” น าท่านผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย,์ ศาลาว่าการ
ประจ าเมือง จากน้ันน าท่านชมและถ่ายรูปกับ มหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch Cathedral) ชมความ
งามของแม่น ้ าเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทศัน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ไดอ้ยา่งกวา้งไกล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั    RENDEZVOUSE CHRISTCHURCH  HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่10  ไคร้สเชิร์ท –โอ๊คแลนด์– กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบ Breakfast Box 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช (CHC) เพ่ือเช็คอนิ 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองโอ๊คแลนด์ (AKL) โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ เทีย่วบิน NZ530 
10.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโอ๊คแลนด์ (AKL) 
14.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินการบินไทย โดยเทีย่วบินที ่TG492 
20.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
***หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้า
ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส าคญั กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเม่ือเขา้โรงแรมท่ีพกั และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง เพ่ือความ
แน่นอน กรณีลืมของไว ้ณ โรงแรมท่ีพกั ทางหัวหน้าทวัร์ และบริษทัทวัร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้ง
เป็นความรับผิดชอบของผูลื้ม , ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไวใ้นรถกรณีท่ีท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษทัทวัร์ และพนักงานขบัรถโคช้ ไม่
สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได ้

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ต.ค.-ธ.ค. 2561 139,900 139,900 135,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย / แอร์ นิวซีแลนด ์(NZ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี (ยกเวน้ ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 



 

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์แบบ GROUP เขา้ออก ได1้ คร้ังเท่านั้น 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ *  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม/ท่าน) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านล่ะ 3 NZD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนัเท่ากบั 24 NZD) 
 ค่าทิปพนกังานหวัหนา้ทวัร์ ท่านล่ะ 3 NZD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนัเท่ากบั 24 NZD) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทาง
ท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    
 สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 



 

 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


