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BW  Beautiful New Zealand 6 Days/4 Nights 
พกัควนีส์ทาวน์ 2 คืน 

ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี  

ล่องเรือทีเอสเอสเอร์ินสลอว์ (TSS) – วอลเตอร์พคีฟาร์ม – วานาก้า  
อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว –ไคร้สท์เชิร์ช 

พเิศษ..อาหารไทย 1 ม้ือ / แถมกุ้งมงักร และ เป๋าฮือทะเลใต้ 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   16 – 21 มกรำคม 2563  

     6 – 11,20-25 กมุภำพันธ์ 2563 

     12-17,26-31 มีนำคม 2563 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์  

2 

ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – น่ังกระเช้ากอนโดล่า

ขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของ

ทะเลสาบ 

Hotel in   

Queenstown 

3 
ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจ้ี – เรือกล

ไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปป้ิง 

Hotel in   

Queenstown 

4 
ควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป  – ไคร้สท์

เชิร์ช 

Hotel in  

Christchurch 

5 
ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือ Wild Life– 

ไคร้สท์เชิร์ช 

Hotel in  

Christchurch 

6 ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ  
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วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์ 

 

วันที่สองของการเดินทาง      ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค + เล่นลูจ 

    ชมความงามของทะเลสาบ 

 

 

15.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N 

เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย ์(QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.10 น.  เหินฟ้ำสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินท่ี  QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 

 
 

06.30 น. เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน 

09.30 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสำยกำรบินแคนตัส โดยเที่ยวบินท่ี QF121  

14.40 น.  ถึงสนำมบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์  น ำท่ำนเดินทำงชมเมืองควีนส์ทำวน์  

   เมืองขนำดเล็กซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติที่งดงำมริมทะเลสำบที่มีน  ำใสเป็นสีฟ้ำแสนสวยที่นักท่องเที่ยว

พลำดไม่ได้เลยที่จะต้องมำเยือน  
 

    
  

  น ำท่ำนขึ นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงขึ นสู่ยอดเขำ 730 

เมตร  ท่ำนจะได้สัมผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์ทั งเมืองในมุมสูงที่ท่ำนจะมองเห็นอำคำร

 บ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกับทะเลสำบวำคำทีปูที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุม

ด้วยหิมะในฤดูหนำว และให้ทกุท่ำนต่ืนเต้นกับกำรเล่นลูจ(LUGE) คนละ 1 รอบจำกยอดเขำวิ่งด้วย

ควำมเร็วที่เรำบังคับได้ลงตำมไหล่เขำพร้อมชมวิวอันสวยงำมท่ำนละหน่ึงรอบ 
 

     
 

 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  

   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่สามของการเดินทาง ควีนส์ทาวน์-เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง –  

อิสระชมการกระโดดบันจี้ หรือ เจ็ตโบ๊ท 

    ช็อปปิ้ง 

 

 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น ำท่ำนขึ นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้่าประวตัิศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอำยุมำกกว่ำ

100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบวำคำทีปู ซ่ึงเป็นเรือท่ีเคยขนถ่ำนหินใน

สมัยก่อน ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของทะเลสำบวำคำทีปูที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติกท่ำมกลำงขุนเขำ

และสำยน  ำใสสะอำด พร้อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม   

  ** หากเรือกลไฟโบราณ ปิดซ่อมประจ าปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปที่วอลเตอร์พีคฟาร์มแทน  

   
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม   
 

         
 

 จำกนั นให้ท่ำนได้สัมผัสกับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเลี ยงแกะของนิวซีแลนด์โดย

กำรชมกำรแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะเดินทำงจำก

เมืองควีนส์ทำวน์ให้ท่ำนอิสระตำมอัธยำศัยที่ย่ำนกำรค้ำใจกลำงเมืองควีนส์ทำวน์ที่มีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร

และเครื่องด่ืมมำกมำย 
 

  
 

  หรือจะซื้อทัวรน์อกรายการส่าหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี ้
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วันที่ส่ีของการเดินทาง    ควีนสทาวน์ – โอมาราม่า – เทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช 

 

 เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี ออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเร็วและ          

หมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่ำนที่น่ังเรือมีควำมต่ืนเต้น

และสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี    

 ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นกำรกระโดดบันจี แห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้

นักท่องเที่ยวท ำกิจกรรมอันน่ำต่ืนเต้นนี จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมท่ีจะพลำดไม่ได้

เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พื นน  ำอันใสและเชี่ยว

กรำดใต้สะพำน  

 (การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจาก

หัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะท่าได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ ฤดูกาลหรือจ่านวนจ่านวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของ

คณะส่วนใหญ ่ ส่าหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื้อทัวรน์ี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่

ระลึกหรือเครือ่งด่ืมตามอัธยาศัย)  

 

  
 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ร้านอาหารไทย 

   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรม   COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ให้ท่ำนได้แวะซื อผลไม้สด แห้ง และแปรรูป

นำนำชนิดของนิวซีแลนด์  ผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนท่ีรำบสูงที่มีวิวอันสวยงำม  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว 

น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมด่ังภำพวำด ให้ท่ำนแวะจุดชม วิวของทะเลสาบ

ที่สำมำรถมองเห็นยอดเขำเม้ำท์คุ้กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กบริเวณเทือกเขำ

เซำท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำร

น  ำแข็งปกคลุมตลอดปี ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน  ำในทะเลสำบมีสีเขียวอมฟำ้หรือ

บำงท่ำนเรียกว่ำทะเลสำบสีน  ำนม สีพิเศษนี เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน  ำแข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุม

ตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ  
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วันที่ห้าของการเดินทาง      ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรืองชม Wild Life – ไคร้สท์เชิร์ช 

  
 

ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มใหค้วำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะใน

ฟำร์มอันกว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันนั นท่ำนจะได้เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHU RCH OF GOOD 

SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่จำก

อดีตจนถึงปัจจุบันหำกท่ำนเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะประทับใจกับวิว

ของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด 

 

  
 

แล้วหลังจำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มี

อำชีพท ำฟำร์มเลี ยงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปปิ้งสินค้ำพื นเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์บ ำรุง

ผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื อของฝำก อำทิเช่นตุ๊กตำแกะ เดินทำงต่อสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่ำ 
 

   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงจำก ไคร้สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ 

ชำวฝรั่งเศสตั งรกรำกในปี ค.ศ.1840 ให้ท่ำนชมเมืองอะคำรัวที่ยังมีร้ำนอำหำรและถนนต่ำงๆที่มีชือ่

เป็นภำษำฝรั่งเศสที่ใช้มำจนถึงปัจจุบัน จำกนั นน ำท่ำนล่องเรือออกจำกชำยฝั่งอะคำรัวก่อนไปสู่ปำก

ทำงออกมหำสมุทรแปซิฟิกทำงตอนใต้  ซ่ึงท่ำนจะมีโอกำสได้พบกับสัตว์น  ำท้องถ่ิน อันได้แก่ แมวน  ำ 

นกเพนกวิน และปลำโลมำเฮ็กเตอร์  ซ่ึงจะออกมำต้อนรับและทักทำยทุกท่ำนอย่ำงน่ำรักน่ำเอ็นดู 

 

    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
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วันที่หกของการเดินทาง  ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ 

 

   น ำท่ำนชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษ

นอกเกาะอังกฤษ” ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่า

การประจ่าเมือง  ชมควำมงำมของ แม่น้่าเอว่อน (AVON) ที่

ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น ท่ำนจะได้เห็นคนถ่อเรือไป

ตำมสำยน  ำที่ไหลเอ่ือย มีก่ิงหลิวระย้ำอยู่เหนือน  ำ เหมือนใน

สวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศำสตร์  

  จำกนั นน ำท่ำนขึ นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขำสูงที่ท่ำนจะสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพอันงดงำมของ

เมืองไคร้สท์เชิร์ช  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  อาหารจีน พร้อมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต ้

   น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก   QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่ำ 

 

 
 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  อำคำรระหว่ำงประเทศ  

06.55 น.  ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสำยกำรบินแควนตัส เที่ยวบินท่ี 

QF138 

08.30 น.  ถึงสนำมบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

09.50 น.  เดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เที่ยวบินที่ QF023  

16.40 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภำพ… 

 

******************************** 
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BW  Beautiful New Zealand 6 Days/4 Nights 
อตัราค่าบริการ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   16 – 21 มกรำคม 2563  

     6 – 11,20-25 กมุภำพันธ์ 2563 

     12-17,26-31 มีนำคม 2563 
 

 
คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 85,900.- บาท 47,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  78,900.- บาท 42,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 72,900.- บาท 39,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 67,900.- บาท 36,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ   9,900.- บาท  9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านตอ่ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัร์รวมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซีา่ครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซีา่กอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเท่านัน้  (เงือ่นไขการยืน่วซีา่
ขึน้อยู่กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ข้ึนไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก่์อนเดนิทาง 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบนิ 
*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิ
ล่าชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษ หรอื ทีน่ัง่บนเครื่อง สามารถสะสมไมลไ์ด้เฉพาะของแควนตสัแอรไ์ลน์เท่านัน้ กรุณาแจง้ใหเ้รา
ทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะ
พจิารณาให ้
***  กรณีลกูคา้มวีซ่ีาอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเหนือการควบคุมของเรา 
*** กรณีลกูคา้จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ท าประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ 
*** ทีน่ัง่ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ทีน่ัง่ดา้นหน้าสุด (long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตามความ
เหมาะสม 
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อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตลอดการเดนิทาง  
2. คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 ส าหรบัผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกับทัวร์เท่าน้ัน เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลูกคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ต้องท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ต้องท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามเงื่อนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านต้องท าประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืท าประกนัการเดนิทางเอง 

 ลกูคา้ที่จอยแลนด ์ทีอ่าศยัอยู่ในประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
6. คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัท่ี 9 มกรคม 2562 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคาตามภาษนี ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 
7. ราคารวมวซีา่แลว้ กรณมีวีซีา่นวิซแีลนด์อยู่แลว้ คนืให้ทา่นละ 2,500 บาท 
8. คา่วซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไมย่ื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 3,500 บาท 
 

อตัราน้ีไมร่วม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. กรณีทีต่้องมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซ่ีา 
3. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถ ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยก

ประเป๋าทีโ่รงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

8. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช่าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หน่ึงท่ำน  

 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 30 วัน

ท ำงำน หรือก่อน 4 สัปดำห์  

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบิน และผลวี

ซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั งหมด 

 ส่าหรับส่วนที่เหลือ บรษิัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  30 วันท่าการส่าหรับท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช่าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงนิครบทั้งหมดก่อนวันเดนิทาง  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนับริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทั งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้อ่ำนเง่ือนไขและยอมรับข้อตกลงต่ำงๆ 

ทั งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การยกเลิก  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท่าการคืนค่ามัดจ่า 30,000.- บาท. 

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 46 -59 วัน ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามัดจ่าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ่าทั้งหมด  

- กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่าตั๋ว  

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-45 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเปน็ช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่เรา

จ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดนิทาง 1 เดือน ) 

 แจ้งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ำประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีกำร

คืนเงินทั งหมด  

หมายเหตุ  

 1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่ำงท ำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึง

ควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสิ่งผิด

กฎหมำยหรือสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั งหมดหรือบำงส่วน  หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง

ห้ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศ ดังนี  

3.1  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ตำมที่

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำ 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ นเครื่องให้ผู้โดยสำรอันเนื่องจำกหนังสือเดินทำง

ช ำรุดหรือมีกำรประทับตรำอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กำรเข้ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนในวัน

เดินทำง 

3.2  กรณีลูกค้ำลืมพำสปอร์ต ณ วันเดินทำง เจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินไม่อนุญำตให้เดินทำง 

3.2 กรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนใน

เรื่องกำรเงินและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่ำ 

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับ

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สำย

กำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ เนื่องจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์ 

 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์* เทศกาลควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 35 วนั* 

 หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และถ่ายส่าเนาหน้าที่มีการเดนิทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด 

(ส่าคัญมาก) 

 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ วครึ่งหรือ 2 นิ ว 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

 ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

 ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท ำงำนอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้) ต้องระบุต ำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลำท ำงำน 

- ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกิจกำร พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนับริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสังกัดต้องระบุเงินเดือน ต ำแหน่ง ระยะเวลำท ำงำนทั งหมด เป็นภาษาองักฤษ

เท่านั้น 

 หลักฐานการเงิน ใช้ส่าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย ์ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน  – ใช้

ภาษาอังกฤษเท่านั้น 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ 

ต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญำตทั งบิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำร

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ(ส ำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ)ภาษาอังกฤษเท่านั้น อำทิ หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน

(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้ส ำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน   

 ใบเปลี่ยนช่ือ (ถ้ำมีส ำคัญมำก) – พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

** ทางบรษิัทฯ ไม่มนีโยบายการแปลเอกสารให้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมใบ

ละ 500-800บาท ขึ้นอยูก่ับเอกสารที่แปลนั้นๆ ** 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

 1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด หรือ หากต้องการยื่นค่าร้อง

ขอวีซ่าใหม่ก็ต้องช่าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 

 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และ

ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด  

 3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง 

หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด 

 4. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของ

ท่ำน ขึ นอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด 

เงื่อนไขส่าคัญของการพิจารณาวีซ่า 

กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร

พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยว

ยังตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั น 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก่าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า 

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขท่ีจะยื่นท่องเท่ียว** 

**** เมื่อท่านตกลงช่าระค่ามัดจ่า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

 

1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกิด ......................................... 

3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 

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

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ ......................... 

โทรศัพท์บ้ำน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์............................. 

โทรศัพท์ที่ท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย    (.....) อยู่กินฉันสำมี-ภรรยำ  (.....) แยกกันอยู่ 

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อ-นำมสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ................................. 

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

โทรศัพท์ที่บ้ำน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกัน   กรุณำระบุ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ์ ............................ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ...............................................................................ที่อยู ่

......................................................................... รหัสไปรษณีย ์............โทรศัพท์ ....................................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเตมิ 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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

 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

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

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

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

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     

 

11. อำหำร           ไม่ทำนเนื อวัว    ไม่ทำนเนื อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 

      อ่ืนๆ............................................................ 

12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 

13. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อ่ืนๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ 

ตามที่รีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็นหลัก) 


