
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บินสู่เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย 
ขึน้หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลกัษณ์ของออ็คแลนด์ 

สัมผสัประสบการณ์ของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์ที่หมู่บ้านของชาวฮอบบิต 
เที่ยวเมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะองักฤษ”  

ชมความสวยงามของวนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ มรดกโลกทางธรรมชาติ 
น่ังรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ผ่านชมทัศนียภาพอนังดงามของเทือกเขาแอลป์ 

ชมฟ๊อก กลาเซียร์ ธารน า้แข็งที่งดงามแห่งหน่ึงที่สวยงาม ณ เวสต์แลนด์ เนช่ันแนลปาร์ก 
 พเิศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรทะเลใต้และเป๋าฮ้ือเลศิรส 



 

 
16.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) 

เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเทีย่วบินที ่TG 491 

 
12.05 น.  เดินทางถึง เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบติ๋มซ า ณ ภัตตาคารจีน 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์ เมืองท่ีใหญ่อนัดบัหน่ึง เป็นเมืองท่ีส าคญัทางด้านการคา้ การศึกษา 
การเงิน น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยเรือนบัร้อยล า ชม สะพานฮาร์เบอร์ น าท่าน ผ่านชม
ย่าน QUEEN STREET ท่ี เป็นถนนสายส าคัญย่านการค้า และตึกส าคัญของเมือง ผ่านชมย่าน 
PARNELL VILLAGE ท่ี ได้ รับการก ล่ าวขานว่า เก่ าแก่และสวยงาม  รวม ถึง PARNELL ROSE 
GARDEN สวนท่ีรวมพรรณไม ้และดอกไมโ้ดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวนมาก  หลงัจากนั้นน าท่าน
ข้ึนชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ท่ีสูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลกัษณ์สง่างามของ
โอ๊คแลนด ์สกาย ทาวเวอร์ จดัเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลกใต ้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม
ค.ศ.1997 โดยดา้นบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊แลนด์ไดก้วา้งไกลกวา่ 80 กิโลเมตร 
หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิต้ีคอมเพล็กซ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย คาสิโน ท่ีเปิด
ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกไดว้า่มีครบทุกอยา่งไวค้อยใหบ้ริการ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ  RENDEZVOUS GRAND HOTEL AUCKLAND หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 

วนัทีส่อง ออ็คแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ -  หอคอยสกาย ทาวเวอร์  

วนัแรก กรุงเทพฯ – ออ็คแลนด์ 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยีย่มชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิต (HOBBITON MOVIE SET) สัมผสั
 ประสบการณ์เบ้ืองหลงัของสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยกัษ ์เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ 
เดอะ ฮอบบิต ขอผูก้  ากบั เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านไดช่ื้นชมพื้นท่ีอนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ท่ีมี
พื้นท่ีมากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (KAIMAI RANGES) อัน
ตระการตา น าชมหมู่บา้นฮอบบิตในภาพยนตร์ดงัเร่ือง THE HOBBIT มีจ  านวน 44 หลงั แต่ละหลงัถูก
ออกแบบใหแ้ตกต่างกนัไป บางหลงัก็ปกคลุมไปดว้ยหญา้และบางหลงัก็ปลูกดอกไมส้วยงามหนา้บา้น  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  

จากนั้นเดินทางต่อดว้ยรถโคช้สู่ เมืองโรโตรัว เมืองท่ีเต็มไปดว้ยพลงัความร้อนใตพ้ิภพ มีชาวเมารีอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองท่ีมีความร้อนจากใตดิ้นท่ีสามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการน าเน้ือสัตวไ์ปฝัง
ในดินท่ีมีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารน้ีชาวเมารีเรียกว่าฮงังิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยงั
เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญของเกาะเหนือท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมามากท่ีสุด  น าท่าน สู่  อโกรโดม 
(AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพนัธ์ุต่างๆท่ีเดิน
เรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชวค์วามสามารถของสายพนัธ์ุ ให้ท่านสัมผสัถึงความน่ารักของการป้อน
อาหารเจา้แกะตวัน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธิตการตดัขนแกะ และการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรู้ 
จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมือของชาวเมารี 
อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ้ าพุร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหัศจรรย์ท่ี
เกิดข้ึนจากพลงัความร้อนใตพ้ิภพท่ีพวยพุง่จากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ จากนั้นเดินทาง
สู่ออ็คแลนด ์

 
ค ่า   รับประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมืองเมารี  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ  SUDIMA HOTEL ROTORUA  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม หมู่บ้านฮ็อบบิต - โรโตรัว – อโกรโดม - ศูนย์วฒันธรรมเมารี – ชมการแสดงของชาวเมารี        



 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มววั และเนินเขาน้อยใหญ่สู่
เมืองไวโตโม่ท่ีมีถ ้ าหนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงจากนั้นน าท่านเขา้ชม ถ ้าหนอน
เรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้าท่ีมีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั 
ดัง่ดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามค ่าคืนนบัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีหาดูไดย้าก โดยไกด์ทอ้งถ่ินจะน า
ท่านนัง่เรือเขา้ไปในถ ้าอนัเงียบสงบอนัเป็นท่ีอยูข่องหนอนเรืองแสงและท่านจะไดช้มความงดงามของถ ้า
หินงอกหินยอ้ยท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งท่ีพลาดไม่ได ้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

...........  ออกเดินทางจากออ็คแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เทีย่วบินที ่……………… 

...........  ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซีแลนด ์น าท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช 
ท่ีไดรั้บสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผา่นชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจ า
เมือง  ชมความงามของ แม่น ้าเอว่อน (AVON) ท่ีไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น เหมือนใน
สวนสาธารณะกลางเมืองผูดี้ไม่มีผดิ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  ณ RENDEZVOUS CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองท่ีอยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่ีคนส่วนใหญ่มีอาชีพท าฟาร์ม
เล้ียงแกะ หรือฟาร์มววั ใหท้่านไดแ้วะชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลา
โนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทิเช่นตุก๊ตาแกะ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ท่ีสวยงามและเงียบสงบ
น ้าในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกวา่ทะเลสาบสีน ้ านม สีพิเศษน้ีเกิดจากแร่ธาตุผสมกบัธาร
น ้ าแข็งของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ท่ีเจา้ของ
ฟาร์มให้ความส าคญัมากเพราะช่วยเจา้ของในการตอ้นแกะในฟาร์มอนักวา้งใหญ่ และใกล้ๆ กนันั้นท่าน
จะไดเ้ห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์
ท่ียงัคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั หากท่านเขา้ไปดา้นในมองผ่าน
หนา้ต่างออกมาดา้นนอกแลว้ท่านจะประทบัใจกบัววิของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาท่ีสวยงามราวกบั
ภาพวาด 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  
น าท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ท่ีมีความงดงามดัง่ภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติ
เม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเมา้ท์คุก้ท่ีมีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและ

วนัทีห้่า แอชเบอร์ตั้น -  ทะเลสาบเทคาโป -  อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ – อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ครอม
เวล – ควนีส์ทาวน์ 

วนัทีส่ี่ โรโตรัว – ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ – ออ็คแลนด์ -   ไคร้สท์เชิร์ช 



 

ธารน ้ าแข็งปกคลุมตลอดปี น าท่านเดินทางผา่นเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนท่ีราบสูง ผ่าน เมืองค
รอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม ้ให้ท่านไดแ้วะซ้ือผลไมส้ด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด ์
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควนีส์ทาวน์  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ร้านอาหารไทย  
   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม ณ  COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN HOTEL หรือเทยีบเท่า

 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผา่นเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่ วนอุทยาน
แห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) 
ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก 
กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธารน ้ าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินท าให้น ้ าท่วมแทนท่ี
กลายเป็นอ่าวลึก ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามท่ีสร้างโดยธรรมชาติ ทะเลสาบ MIRROR LAKE 
ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่าง  
และให้ท่านด่ืมน ้ าแร่บริสุทธ์ิจากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมน ้ าตกท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ี 
CHASM  จากนั้ นน าท่ าน  ล่องเรือส าราญ   MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ
ธรรมชาติโดยรอบ ต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของสายน ้ าตกอนัสูงตระหง่านของ น ้าตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง160
เมตรจากหนา้ผา ชมแมวน ้านอนอาบแดดบนโขดหินอยา่งสบายใจ  

 
 
 
 

วนัทีห่ก มลิฟอร์ดซาวน์  - วนอทุยานแห่งชาติมลิฟอร์ดซาวด์ - ล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH 
CRUISE 



 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ 
  จากนั้นล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลบัสู่เมืองควนีส์ทาวน์  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุ้งมังกรและเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทศันียภาพท่ีสวยงามระหวา่งทางท่ีเป็นภูเขาสูง ผา่นไร่องุ่นท่ี
น ามาผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงก่อนเขา้สู่เมืองวานากา แวะชมเมืองวานากา้ริมทะเลสาบท่ีสวยงามโดยมีภูเขา
สูงอยู่อีกฟากหน่ึงของทะเลสาบท่ีท าให้เป็นเมืองท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของ
นิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมืองฮาสท์ ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงท่ีสวยงามเป็นภาพท่ีท่านจะ
ประทบัใจตลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน ้ าแข็งอีกแห่งหน่ึงท่ีอยูในเวสต์แลนด์ เนชัน่แนลปาร์ก ท่ีมี

ความสวยงามอยูใ่นเขตป่าฝนอีกแห่งหน่ึงชมความมหศัจรรยข์องธารน ้ าแข็งท่ีเคล่ือนลงมาอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดทศวรรษ และยงัเคล่ือนตวัอยา่งไม่หยดุ ธารน ้าแขง็สีขาวระยบิระยบั สลบักบัสีเขียวมรกตอนังดงาม 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม ( แบบตะวนัตก ) 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  ณ HEARTLAND FOX GLACIER  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม         
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนยก์ลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเช่ือ              
               กนัวา่หินสีเขียวน้ีจะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่าน
  เลือก ซ้ือหยก เพื่อเป็นของฝาก  
 

วนัทีแ่ปด เมืองโฮกติิกะ – ซ้ือหยก – น่ังรถไฟทรานซ์อลัไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช 

วนัทีเ่จ็ด ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ 



 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบตะวนัตก 
น าท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN )  ให้ท่านนั่ง รถไฟทรานซ์อัล
ไพน์  ระหวา่งทางผา่นชมทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใตท่ี้ไดรั้บการกล่าวขานวา่
เป็นเส้นทางซ่ึงโอบลอ้มดว้ยภูเขาหิมะและตน้ไมห้ลากสีเปล่ืยนไปตามฤดูกาลท่ีสวยท่ีสุด สลบักบัภูเขา
เขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญา้ช่ืนชมทิวทศัน์อนังดงามดัง่ภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอด
สองขา้งทาง  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหารไทย   

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH  หรือเทยีบเท่า 
(หากห้อง 3 เตียงไม่พอทางโรงแรมจะจัดเป็น 1 TWN+1SGL ต้องจ่ายเงินเพิม่ 2,500 บาท/ห้อง/คืน) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
......  เดินทางสู่ ออ็คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ  
....... ถึงสนามบินออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง   
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย  
14.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 492 
20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

***************โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม********************** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง    9 -  17 เมษายน 2559 ( สงกรานต์ ) 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 

 
ราคาไม่ รวมตั๋ ว เค ร่ืองบิ น ระห ว่าง
ประเทศ(รวมตั๋วบินภายในประเทศแล้ว) 

ผูใ้หญ่ 111,900.- บาท 82,900.- บาท 
เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่ 101,900.- บาท 75,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 95,900.- บาท 69,900.- บาท 
เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 89,900.- บาท 65,900.- บาท 
หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 14,900.- บาท 14,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านท่ี 3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 

วนัทีเ่ก้า ไคร้สท์เชิร์ช   - ออ็คแลนด์  –  กรุงเทพฯ 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท 

 สตาร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด ์(NZ)บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพราะ
 ข้ึนอยูก่บัตารางการบินในแต่ละวนั  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท( รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์) 
 ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

 ปรับเปล่ียนราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบินมีการปรับเพิ่มข้ึนหลงัจากน้ี 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์  วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน(ย่ืนพร้อมกันทั้งคณะใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า 15 วันท า

การ และเข้าประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกนั หรือขึน้อยู่กบัเอกสาร) วซ่ีาเดี่ยว 5,200 บาทต่อท่าน  
 กรณีท่ีตอ้งมีแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ่มเติม ตอ้งขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวซ่ีา 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่

มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงาน
ยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 20,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน หากไม่ไดรั้บเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 



 

 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน รวมถึงท่านตอ้งเตรียมเอกสารให้
ทางบริษทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วนัท างาน หรือ
ก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์ล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการ
บิน และผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบิน 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา 
 ในกรณีท่ีออกตัว๋แลว้ยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ให้ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขของตัว๋

แบบหมู่คณะ 
 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ท่ีลูกคา้ซ้ือเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ท่ีจะมาเดินทางกบัคณะเราหาก

เท่ียวบินล่าชา้ หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
 หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรือท่ีนัง่บนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจง้ให้เราทราบใน

ตอนจองทวัร์หรือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ให้สายการบินทราบแต่จะไดต้ามท่ีขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบั
สายการบินจะพิจารณาให ้

 โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรีสอร์ทท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อ
ความปลอดภยัจากแผน่ดินไหวและการเท่ียวประเทศของนิวซีแลนดเ์ป็นการชมธรรมชาติท่ีนัง่รถยาวในแต่ละวนั  

 กรณีลูกคา้มีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตัรอนุญาตให้เขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของ
เจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมือง   

 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 51 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 31-50 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21- 30วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าค่าใชจ่้าย 50% จากราคาทวัร์  
 แจง้ล่วงหน้า 1-20 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด รวมถึงหากยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 

 
 
 



 

เอกสารการขอวซ่ีา 

 หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 น้ิวคร่ึงหรือ 2 น้ิว 
 ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
 ใบรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น)  

- ส าเนาทะเบียนการค้า ถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 
- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์  
- ขา้ราชการจะตอ้งมีจดหมายรับรองจากตน้สังกดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

 หลักฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ STATEMENT ย้อนหลัง 
6 เดือน  (การย่ืนวซ่ีาใช้เวลาประมาณ 12 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 16 ปี จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากผูป้กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ 
ตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตอ้งมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้อม
เอกสารส าเนา ทะเบียนบา้น+บตัรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิด
เทอมใชส้ าเนาบตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนช่ือ (ถา้มีส าคญัมาก) 
 กรณีถา้เป็นครอบครัวท่ีมีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางดว้ยกนัสามารถยื่นวีซ่ารวมกนัไดเ้ป็นวี

ซ่าครอบครัว 
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดล้งในส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น 
 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสือเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อนเดินทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเพราะหากยื่นหนงัสือ

เดินทางเขา้ไปในสถานทูตแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสือเดินทางออกมาไดจ้นกวา่จะถึงก าหนดวนัออกวซ่ีา 
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสือเดินทาง(PASSPORT)ท่ียื่นเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึง

ออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเล่ม    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้อง
แจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวซ่ีาแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททั้งเล่มเพ่ือย่ืนเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่าน้ันแล้วต้อง
มีเวลาน าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วันท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ให้ทราบ 
บริษทัฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

กรณถูีกปฎเิสธวซ่ีา 
 หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการย่ืนค า

ร้องขอวซ่ีาใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
 หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ 

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  
 หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง หรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์
ทั้งหมด 



 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน ข้ึนอยูก่บัทางบริษทัฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขส าคญัของการพจิารณาวซ่ีา 
การพิจารณาอนุมัติวซ่ีาน้ันขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเทีย่วยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่าน้ัน 

กรุณาเตรียมเอกสารทีข่อไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป 
*** วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน*** 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ............................................................................................................. 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด .................................................................. 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) .................................................................................................................................................. 
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 ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ........................................................... 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ........................................................... 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ............................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์.............................. 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ....................................................................... 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 
  



 

ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 
 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............หอ้ง    
 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 
      อ่ืนๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยลั ออร์คิด พลสั (ROYAL ORCHID PLUS) ROP (ถา้มี) .................................................. 


