
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ
ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ -  ชมการกระโดดบันจีจั้มพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว 

ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทปูี - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ 
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วันพุธที่ 22 ส.ค. 2561            สนามบินสุวรรณภูมิ  –  สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช 

12.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ช้ัน 4 ) ประตู 5 ROW K สายการบิน สิงคโปร์ 
แอร์ไลน์  พบเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 
พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามน าเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
15.35 น.  ออกเดินทางสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  SQ 977  
18.55 น.  ถึงสิงคโปร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
19.45 น.  ออกเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 297 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 2561   สนามบินไคร้สเชิร์ท  - เที่ยวชมเมือง – พิพิธภัณฑ์แ คนเทอร์เบอร์รี 

09.30 น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์น าท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ (เวลา
ท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.)   

  ชมเมืองไคร้สเชิร์ทที่ได้ช่ือว่า เมืองอังกฤษนอก เกาะอังกฤษไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากองักฤษ เป็นเมืองใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดของเกาะใต ้ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาวา่การประจ าเมือง ชมความงามของแม่น ้ าเอว่อนผา่น
ตวัเมืองก่อให้เกิดทศันียภาพที่งดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุกสาย ผา่นชมสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะ
แฮกลีย ์ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช นับวา่เป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชอุ่มและกวา้ง
ใหญ่ไพศาลแลว้ ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้นมาเดินเล่น ออกก าลงักายและพกัผอ่น โดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน 
ที่จะมีดอกไมผ้ลิบานอย่างสวยงามมาก และสวนดอกไมส้วยงามอยู่ทัว่เมืองไปหมด จนไดรั้บการขนานนามว่า
เป็น GARDEN CITY OF THE WORLD ท าให้เมืองน้ี ขึ้นช่ือเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกล้ชิดกับธรรมชาติ มี
สถานที่ท่องเที่ยว มากมายสวยงามในเมืองไคร้สท์เชิร์ช เช่น จตุรัสวกิตอเรีย, กีวีเ่ฮา้ส์, วหิารคาธีดตลั ขึ้นยอดเขา
แคชเมียร์ เป็นตน้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร่ี ตั้งอยู่หน้าประตูทางเขา้สวนพฤกษชาติ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี จดัแสดงเร่ืองราวของ

ชาวเมารี และนกมวัที่เป็นสัตวท์อ้งถิ่น ซ่ึงไดส้าบสูญไปจากโลกน้ีแลว้ และการเขา้มาตั้งรกรากของชาวยุโรปผิว
ขาว เป็นตน้ และประวตัิศาสตร์ของการส ารวจ ทางทวปีแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต)้ นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีอุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่างๆ ที่เซอร์เอด็มนัด ์ฮิลลารี ใชเ้ม่ือคร้ังพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตต์ั้งแสดงอยู่อีกดว้ย   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL ELMS  หรือเทียบเท่า 
 

 
 
  

 
 

วันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 2561           ไคร้สเชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 



น าท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีช่ือเสียง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่ง
หน่ึงของประเทศนิวซีแลนด ์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงส่ิงที่ท  าให้ทะเลสาบแห่งน้ีกลายเป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด ์ก็เน่ืองจากสีเทอร์ควอยซ์ของน ้ าในทะเลสาบ ที่
เกิดจากการละลายของน ้ าแขง็บนเทือกเขา SOUTH ALPS ซ่ึงไดก้ดักร่อนชั้นหินอนัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก่อนที่จะ
ไหลลงสู่ทะเลสาบ และเม่ือแสงอาทิตยต์กลงกระทบกบัน ้ า สารละลายเหล่าน้ีก็สะทอ้นแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์
ที่สวยงาม ใกลก้นัจะมีอนุสาวรียสุ์นัขตอ้นแกะ สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิในปี ค.ศ.1968  เพื่อเป็นการยกย่องคุณความ
ดีที่ช่วยงานให้ชาวบา้นมีกินมีใชจ้นถึงทุกวนัน้ี เน่ืองจากประเทศนิวซีเเลนด์ เป็นประเทศที่เลี้ยงเเกะไวใ้นการท า
การคา้ ไม่วา่จะขนแกะ เน้ือแกะ นมแกะ จึงมีผูช่้วยส าคญัคือสุนัขตอ้นแกะ ไวส้ าหรับตอ้นแกะ และไล่หมาป่าดว้ย 
และใกล้ๆ  กันนั้ น ท่านจะไดเ้ห็นโบสถ์ขนาดกะทดัรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ี่เล็ก
ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงในปัจจุบนัยงัใชใ้นการประกอบพิธีการต่างๆ อยู่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารญ่ีปุ่ น) 
  จากนั้นน าท่านสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ น าท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใตข้องนิวซีแลนดท์ี่เตม็ไปดว้ย 

ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผสักบัธรรมชาติอนังดงาม ผา่นชมทศันียภาพของทสัมนักราเซีย
ธารน ้ าแขง็สายใหญ่ซ่ึงละลายและกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลัน่กรองน ้าตามธรรมชาติจนกลายเป็นน ้า
ทะเลสาบที่สวยงาม ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหน่ึงของ
นิวซีแลนด ์จนไดช่ื้อวา่ MILLION DOLLAR VIEW คลา้ยๆ กบัทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นน ้ าที่ละลายมาจาก
ภูเขาน ้ าแข็ง เวลาแดดออก น ้ าจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน ้ าจะออกเป็นสีน ้ านม เมืองควีนส์ทาวน์ 
เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ช่ือ THE REMARKABLES อุดมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามบน
ชายฝ่ังของทะเลสาบวาคาติปู ท  าให้ววิทิวทศัน์งดงามราวกบัภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทัว่ไป 
และคู่ฮนันีมูนที่ตอ้งการความโรแมนติกแบบส่วนตวั ไม่เพียงแต่มีทศันียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งรวม
ร้านอาหารทนัสมยั ร้านกาแฟ ไนต์คลบั แหล่งชอ้ปป้ิงและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซ่ึงพร้อมกระตุน้
ต่อมผจญภยั ส าหรับผูรั้กการท ากิจกรรมทา้ทายอย่างกีฬาเอก็ซ์ตรีมหลากหลายประเภท   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันเสาร์ที่ 25 ส.ค. 2561               ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์-  
                                                     ผ่านชมการกระโดดบันจีจ้ัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเน่ืองจากเป็นเรือที่มีส่วนในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็น
เพียงล  าเดียวซ่ึงเหลือตกทอดมาจากยุคที่การท าเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกล
ไฟรุ่นอนุรักษ์ ที่ใชพ้ลงังานไอน ้ าจากถ่านหิน เป็นเคร่ืองจกัรคู่ขนาด 500 แรงมา้ ภายในเรือตกแต่งดว้ยไมแ้ละ



ทองเหลืองอย่างงดงามเป็นเรือโดยสารเพียงหน่ึงในไม่ก่ีล  าซ่ึงเหลืออยู่ในซีกโลกใตท้ี่ยงัคงใชพ้ลงังานจากถ่านหิน 
จากนั้นชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์พีคฟาร์ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว ์วอลเตอร์พีคฟาร์มแกะบนยอดเขา
ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลกัษณ์โดดเด่นของประเทศนิวซีแลนด ์ชมโชวสุ์นัขตอ้นแกะจากฟาร์ม
พื้นเมือง ดูการท างานของสุนัขเลี้ยงแกะ และชมการสาธิตการตดัขนแกะ ซ่ึงขนแกะน้ีถือเป็นผลิตภณัฑส่์งออกที่มี
ช่ือเสียงของนิวซีแลนด ์รวมทั้งสัตวน่์ารักๆ พร้อมให้อาหารสัตวต่์างๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม 
บ่าย  น าท่านชมการกระโดดบันจี ้(BUNGY JUMP) พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาที่ควีนส์ทาวน์  กับการการกระโดดบนัจ้ีจมัป์ 

กิจกรรมชวนหวาดเสียวอนัเลื่องช่ือของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวดัใจคนกลา้ โดยมีความสูงถึง 43 
เมตร ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นตน้ก าเนิดของการกระโดบนัจ้ีจมัป์ที่โด่งดงัไปทัว่
โลก จึงท าให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวใจกลา้หลัง่ไหลมาวดัใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่น่ียงัมีภูมิทศัน์ที่สวยงาม
อีกดว้ย ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นดว้ยความเร็วสูงไปตามแม่น ้ าช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะ
แก่งและโขดหิน ค่อนขา้งคดเคี้ ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลา้ยบานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน ้ า 
ถูกคิดคน้ขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรือเจท็ของที่น่ี ดูน่าตื่นเตน้เร้าใจ
มากกวา่ที่อื่น เพราะเป็นตน้ต ารับของเรือเจ็ท มีผูม้าทา้ทายความหวาดเสียวน้ีแลว้กว่า 2 ลา้นคน เป็นเรือที่ไดรั้บ
การออกเเบบเป็นพิเศษ ล  าตวัเรือท าดว้ยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใชเ้วลาในการเล่นประมาณ 1.30     (ส าหรับท่าน
ใดที่สนใจกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อปสเตอร์  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2561                ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –  เมืองทไวเซิล  - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซ้ือผลไม้นานาชนิด มีทั้ งผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ของ

นิวซีแลนด์ ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ยว  ทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ที่สวยงามเหมือน
ภาพวาดของนิวซีแลนด ์ผา่นชมทุ่งหญา้ที่เลี้ยงมา้ ววั และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองน้ียงัมีที่พกั และรีสอร์ทเลก็ๆ 
น่ารัก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม 
บ่าย  เดินทางผา่นเมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด ์ น าท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm)  

  ให้ท่านไดช้มวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซ่ึงทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยงั
สามารถเลือกซ้ือและชิมปลาแชลมอนสดๆไดอ้ีกดว้ย แลว้ผา่นชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลงัเป็นยอดเขาที่
ปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปีเขา้สู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนไดช่ื้อวา่ Million Dollar View ซ่ึงมี ยอด
เขาเม้าท์คุก้ที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน ้ าแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง 



(ส าหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์)  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมือง
ไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ตนั แวะให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรก
แกะ หรือครีมหน้าเดง้ เซร่ัมรกแกะ ชอ็กโกแลต ผลิตภณัฑบ์  ารุงสุขภาพ และผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากขนแกะ ต่างๆ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 

 

วันที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท – สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม 
10.50 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์  เที่ยวบินที ่SQ 298 
17.40น.  ถึงสิงคโปร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
18.35 น.    ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่SQ 978 
20.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดนิทาง 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 
 

ก าหนดการเดินทางวันที่ : 22-27 สิงหาคม 2561 
อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 73,800.- 38,800.- 
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 71,800.- 36,800.- 

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 67,800.- 32,800.- 
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 62,800.- 27,800.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,800.- 11,800.- 
 
 
 
 
 



 

***ส าหรับรายการนี ้ไม่มห้ีองพัก Triple Room*** 
*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมกีารปรับเปลี่ยนในกรณทีีค่ณะผู้เดินทางมไีม่ถึง 20 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คือ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *** 
ทิปเจ้าหน้าที่ขับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง ) 

เพ่ือขวญัและก าลังใจของเจ้าหน้าทีน่ะคะ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบนิที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
 ค่าโรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรือเทยีบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการที่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ  านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน*  
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ทิปเจา้หน้าที่ขบัรถและหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวนัในการเดินทาง ) 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีที่ลูกคา้พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ท าการจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้ งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 



 ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้ งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันก าหนดและทางบริษัทฯต้องออกต๋ัวกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

 การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหัก 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้  เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจ าทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพ่ือท าวีซ่าก่อน 21 วันท าการ 
*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการย่ืนวีซ่า 10 วนัท าการ) *** 

1. ส าหรับบุคคลทั่วไป 
 พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ  านวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ที่ท  างาน / ที่อยู่ เพื่อใชใ้นการยื่นขอวซ่ีา 
 กรณีที่ผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวติ) ใบมรณะบตัร  



 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั หรือใช้เอกสาร
เป็น BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่าน้ัน 

 หนังสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัที่ท่านท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นังสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหน้าหนังสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีท าธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ท าหนังสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนา

บตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน  
(ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยัเท่านั้น  
3. ส าหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี) 

 เด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตอ้งมีหนังสือ
ยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา 

 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายุต  ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)   
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. ส าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวซ่ีาอย่างน้อย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปลี่ยนเป็น
หนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาได ้(ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

หมายเหตุวีซ่า 
 วซ่ีาครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผู้เดินทาง มีต๋ัวเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

หมายเหตุ   



 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้
เมืองไดพ้ิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่ทางสถานทูต    
 งดออกวซ่ีาให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านักอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วัน  



กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
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10. ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรือไม่ เคย   ...................................................    
           

               ไม่เคย   
                                                               


	วันพุธที่ 22 ส.ค. 2561            สนามบินสุวรรณภูมิ  –  สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
	วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 2561   สนามบินไคร้สเชิร์ท  - เที่ยวชมเมือง – พิพิธภัณฑ์แ คนเทอร์เบอร์รี
	วันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 2561           ไคร้สเชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
	วันเสาร์ที่ 25 ส.ค. 2561               ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์-
	ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
	วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2561                ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –  เมืองทไวเซิล  - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช
	วันที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท – สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
	อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
	เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์



