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นิวซีแลนด ์เกาะใต ้7 วนั 
ควนีสท์าวน-์ แอรโ์รวท์าวน-์เทคาโป-วานากา้ 

ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติป ูชมโชวต์ดัขนแกะ  
ชมทะเลสาบสีเทอควอยซ ์อนสุาวรียส์นุขัตอ้นแกะ  

ฟารม์ปลาแซลมอน นั่งสกายไลนก์อนโดล่าขึ้นเขาบ๊อบสพี์ค  
พิเศษ..อาหารค่ําบนสกายไลนก์อนโดล่า 

โดยสายการบินแควนตสัแอรเ์วยส์ (QF)   
 

  VTG ขอนําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวามงดงามของธรรมชาตไิมรู่ล้มื และนํา

ทา่นเทีย่วชมสถานทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะใต ้ดงันี้ 

ควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ู เมอืงในฝนัของนกัทอ่งเทีย่ว ดืม่ดํา่กบัความงามของ

เมอืงควนีสท์าวน์  ล่องเรอืไปบนทะเลสาบกบัเรอืกลไฟโบราณ ชมการตดัขนแกะและสนุขั

ตอ้นแกะ 

เทคาโป  ชมทะเลสาบทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารน้ําแขง็ของภเูขาทีม่ ี

หมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสาบ 

วานาก้า เมอืงเลก็ๆทีเ่งยีบสงบและน่าอยูอ่าศยั โดยม ีLake Wanaka เป็นจุดทอ่งเทีย่วอกีแหง่ใน

นิวซแีลนดท์ีไ่มค่วรพลาด   
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แอรโ์รวท์าวน์  ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา เมอืงขดุทองเกา่ทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ ในยคุตืน่ทองตัง้แต่ปี 1865 

หนึง่ในเมอืงขดุทองสมยัเกา่ทีเ่หลอือยูเ่พยีงไม่กีแ่หง่เคยรุง่เรอืงมากในดา้นการขดุทอง และ

ทีน่ีย่งัสามารถชมใบไมเ้ปลีย่นสไีดง้ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในนิวซแีลนด ์
 

กาํหนดการเดินทาง 16-22 เม.ย. / 30 เม.ย.-06 พ.ค. /28 พ.ค.-03 มิ.ย./ 18-24 มิ.ย./ 23-29 ก.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ซิดนีย ์

15.00 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์ N สาย

การบนิแควนตสัแอรเ์วยส์ เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระ 

18.10 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิแควนตสัแอรเ์วยส์เทีย่วบนิที ่QF024 

 
 วนัทีส่อง ซิดนีย-์ควีนสท์าวน์ 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิสฟ์อรต์สมทิ ณ นครซดินีย ์จากนัน้นําทา่นเปลีย่นเครือ่ง 

09.45 น. นําทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิแควนตสัแอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่QF121 
14.45 น.  เดนิทางถงึเมอืงควนีสท์าวน์ เมอืงท่องเทีย่วของกาะใตท้ีน่ักทอ่งเทีย่วนิยมมากทีส่ดุ หลงัผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงควนีสท์าวน์ 

บา่ย   นําทา่นชมเมอืง เมืองควีนสท์าวน์ เมอืงทอ่งเทีย่วอนัดบั 1 ของเกาะใต ้ตัง้อยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ู

ทะเลสาบแสนสวยทีล่อ้มรอบดว้ยตน้หลวิ และเทอืกเขารมีารค์เคเบิล้สวยงามอยา่งยิง่ และยงัใชเ้ป็นที่

ประกอบฉากถ่ายทาํภาพยนตรเ์รือ่งดงัแหง่ยคุเดอะลอรด์ออฟเดอะรงิอกีดว้ย   

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Aspen on Resort, Queenstown หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  ควีนสท์าวน์-ครอมเวลล-์โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟารม์ปลาแซลมอน-เทคาโป 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

    นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองครอมเวลล ์ใหท้า่นแวะซือ้ผลไมส้ดนานาชนดิของนิวซแีลนด ์(ตามฤดกูาล) 

แยมผลไม ้ ชอ็คโกแลต็  ขนมอบแหง้ หรอืชมิไอศครมีโฮกีโ้ปกี ้และอืน่ๆ  

   กอ่นเดนิทางสู ่เมืองโอมาราม่า เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบนทีร่าบสงูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูที่

สวยงาม ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแหง่เครือ่งร่อน ซึง่มลีมแรงเหมาะสาํหรบัผูท้ีช่ ืน่ชอบการเลน่เครือ่งรอ่น อกี

ทัง้เมอืงนี้ยงัมทีีพ่กั และรสีอรท์เลก็ๆ น่ารกั ไวส้าํหรบัตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบีบีคิว 

บ่าย  นําทา่นแวะชมฟารม์ปลาแซลมอน Salmon Farm ทีเ่มอืงทไวเซลิ ใหท้า่นไดช้มวธิกีารเพาะเลีย้ง

ปลาแซลมอนซึง่ทกุทา่นสามารถรว่มกจิกรรมใหอ้าหารปลาและนอกจากนัน้ยงัสามารถเลอืกซือ้และ

ชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เทคาโป นําทา่นชมทะเลสาบเทคาโป ทีม่สี ี

เขยีวอมฟ้าหรอืสเีทอควอยซ ์ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารน้ําแขง็ของภเูขาทีม่หีมิะปกคลุม
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ตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสาบแหง่นี้ในฤดหูนาวจะกลายเป็นน้ําแขง็ สามารถเล่นสเกต็น้ําแขง็ได ้นําชม 

โบสถข์นาดเลก็ The Church of Good Sheperd ซึง่ในปจัจบุนัยงัใชใ้นประกอบพธิกีารต่างๆอยู ่

เมือ่ทา่นเขา้ไปในโบสถ ์ใหท้า่นตะลงึกบัความงดงามของทะเลสาบ เมือ่มองผา่นหน้าต่างของโบสถ ์

ชมอนุสาวรียส์ุนัขต้อนแกะ Kolly สรา้งไวเ้พือ่เป็นการยกยอ่งคณุความดแีละความสามารถทีช่ว่ย

ชาวนิวซแีลนดใ์นการตอ้นแกะ   

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Godley Resort, Tekapo หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีสี่ ่   เทคาโป-วานาก้า-Puzzling World-แอรโ์รวท์าวน์-ควีนสท์าวน์-นัง่กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองวานาก้า Wanaka ใหท้า่นชมทวิทศัน์แสนงดงามราวกบัภาพวาดของ

ทะเลสาบวานากา้ ชมเมอืงเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบทีง่ดงามราวกบัภาพวาด   ระหว่างทางนําทา่น

แวะชมและถ่ายรปูทะเลสาบวานากา้ทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของประเทศนิวซแีลนด ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   นําทา่นชมหอ้งน้ําสมยัโรมนัที ่PUZZLING WORLD เมอืงมหศัจรรยข์องเล่นโลกปรศินาของ สจ๊วต 

แลนดส์โบโรฟ์ ใหท้า่นไดท้อ่งแดนพศิวงและโลก 3 มติ ิภาพจาํลองหรอืภาพลวงตาทีแ่ปลกและ

แตกต่างจากความเป็นจรงิ เป็นสถานทีท่ีอ่อกแบบมาใหท้า่นไดท้ดลองสมองและทา้ทาย

ความสามารถ นําทา่นล่องเรอืกลบัสูค่วนีสท์าวน์ จากนัน้นําทา่นสูเ่มืองแอรโ์รวท์าวน์ เมอืงของนัก

ขดุทอง ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา ทีน่ี่เป็นเมอืงขดุทองเกา่ทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ย่างดทีีส่ดุ ใน

ยคุตื่นทอง ปีค.ศ.1865 เคยมปีระชากรมากกว่า7,000คน และเป็นเพยีงหนึ่งในเมอืงขดุทองสมยัเกา่ 

ทีเ่หลอือยูเ่พยีงไมก่ีแ่ห่ง ซึง่ไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นเมอืงรา้ง หรอืเปลีย่นรปูแบบไปเป็นเมอืงทีพ่ฒันา

อยา่งทนัสมยั แมว้่าแอรโ์รวท์าวน์เป็นเมอืงเลก็ๆ แต่กเ็ตม็ไปดว้ยนกัทอ่งเทีย่ว ไดเ้วลาอนัสมควรนํา

ทา่นเดนิทางกลบัสูค่วนีสท์าวน์ จากนัน้นําทา่นนัง่กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมววิและ

ทศันียภาพ บนยอดเขาบอ๊บสพี์ค และสามารถมองเหน็ยอดเขาต่าง ๆ และทะเลสาบทีล่อ้มรอบ

เมอืงควนีสท์าวน์  (ราคาทวัรไ์มร่วมการเล่นลดูจ ์หากสนใจกรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัร)์   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคารบนสกายไลน์กอนโดล่า 

  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Aspen on Resort, Queenstown หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า  ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมโชวต์ดัขนแกะ 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

   จากนัน้เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่นําทา่น ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw  ทีม่อีายเุกา่แกก่ว่าเกอืบ

รอ้ยปี ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิในการแล่นเรอือกีดว้ย และ

ยงัใชม้าจนถงึปจัจุบนั ทา่นสามารถเดนิชมภายในเรอืทีม่เีครือ่งยนตแ์บบโบราณ พรอ้มรบัฟงัเพลงขบั

กล่อมจากเปียโนอนัแสนไพเราะ ใหท้า่นชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ  
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   (ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยดุให้บริการเพือ่ปรบัปรงุเรือให้อยู่ในสภาพที ่

สามารถต้อนรบันักท่องเทีย่วได้อย่างยาวนาน ดงันัน้ในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสารเป็นเรือ

ชนิดอืน่ข้ามไปยงัเกาะวอลเตอรพี์คแทน)  จนกระทัง่ถงึ วอลเตอรพี์คฟารม์ Walter Peak 

Farm Tour ชมการแสดงการตดัขนแกะ และสนุขัตอ้นแกะแสนรูส้ายพนัธุฮ์นัเตอรค์อลลี ่ซึง่จะใช้

สายตาในการควบคมุฝงูแกะ พรอ้มกบัการใหอ้าหารแกะแสนน่ารกัทัง้หลาย   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบีบีคิว 
บา่ย  นําทา่นโดยสารเรอืกลบัสูค่วีนสท์าวน์  จากนัน้อสิระใหท้า่นชมเมอืงและชอ้ปป้ิงสนิคา้จากยา่นตวั

เมอืงควนีสท์าวน์  ซึง่ถอืเป็นเมอืงชือ่ดงัของประเทศ เป็นเมอืงท่องเทีย่วและเป็นเมอืงแหง่กจิกรรมทา้

ทายความหวาดเสยีวอนัดบัหนึ่ง ทีน่กัท่องเทีย่วต่างๆ จะตอ้งเดนิทางมาทีน่ี่  มเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้

สนิคา้จากตวัเมอืงควนีสท์าวน์ ซึง่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ื่อเสยีงของชาวนิวซแีลนดแ์ละชาว

ต่างประเทศ ถ่ายภาพกบัมมุสวยๆ อาท ิรา้นของหวานรมีารค์เคเบิล้ หอนาฬกิา เป็นตน้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Aspen on Resort, Queenstown หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  ควีนสท์าวน์-สนามบิน 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรนําทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพ่กั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
   หลงัอาหารนําทา่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ  

 15.40 น.  เหริฟ้าออกจากเมอืงควนีสท์าวน์ โดยสายการบนิแควนตสั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่QF122 

17.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิสฟ์อรต์สมทิ ประเทศออสเตรเลยี 

18.30 น. เดนิทางออกจากประเทศออสเตรเลยีโดยสายการบนิแควนตสั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่QF8419 
 

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ  

00.55 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  

สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบั

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง  16-22 เม.ย. / 30 เม.ย.-06 พ.ค. /28 พ.ค.-03 มิ.ย./ 18-24 มิ.ย./ 23-29 ก.ค.2561 

นิวซีแลนด ์เกาะใต้ 7วนั /QF 

ควีนสท์าวน์-แอรโ์รวท์าวน์-เทคาโป-วานาก้า  
16-22 เม.ย. 

28 พ.ค.-03 มิ.ย. 

18-24 มิ.ย. 

30 เม.ย.-06 พ.ค. 

23-29 ก.ค. 
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**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุป๊และค่าบริการท่านละ 3,800 บาท 

และ ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 700 บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม

ภายหลงั** 

หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี

จาํนวนตํา่กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและ

เปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

• การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน

การจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก

รวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ

สแกนน้ิว 

• ตัว๋กรุป๊ ไม่สามารถเปล่ียนหรือเล่ือนการเดินทางได้ หากมีความต้องการแยกกลบั จะต้องซ้ือตัว๋โดยสาร

เป็นตัว๋เด่ียวและมีค่าธรรมเนียมในการทาํตัว๋เด่ียว เชค็ราคาได้จากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว ท่านจะต้องดาํเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน

การย่ืนวีซ่า ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดย สายการบนิแควนตสัแอรเ์วยส์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซดินีย-์ควนีสท์าวน์-ซดินีย-์

กรงุเทพฯ  ชัน้ประหยดั  

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (พกัหอ้งละสองทา่น) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 82,500 74,500 78,900 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 81,500 73,500 77,900 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 79,500 71,500 75,900 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 78,500 70,500 74,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,900 10,900 10,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 41,500 41,500 41,500 
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 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัฯ จากกรงุเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุํ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 22 ธ.ค.2560 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั  

 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ากรุป๊เข้าประเทศนิวซีแลนดแ์ละค่าบริการท่านละ 3,800 บาท 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 700 บาท 
 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 

 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศนิวซแีลนด ์โรงแรมระดบั 3-5 

ดาว โดยสว่นมากจะม ีFree Wifi ใหบ้รกิาร  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี
ฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั

ประกนัภยัต่าง ๆ  
 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯจะขอเกบ็คา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่นสาํหรบัการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืขอ

เกบ็ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ  

เงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และคา่วซีา่

ตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด วซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ 

มดัจาํ  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
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 สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยและทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผา่นแลว้มกีาร 

ยกเลกิการเดนิทาง  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจาํทัง้หมดสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจาํ

ทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถ
คนืเงนิได ้

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม

นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็

ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานฑตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสาร 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 หากมกีารออกตัว๋โดยสารไปแลว้ และมกีารเปลีย่นแปลงการเดนิทางในภายหลงั ไมว่า่กรณีใด ๆ สายการบนิไม่

สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋โดยสารได ้และอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

 กรณีผูเ้ดนิทางบางทา่นทีต่อ้งการแยกกลบัไมพ่รอ้มกบัคณะ ทา่นสามารถแยกสาํรองทีน่ัง่ต่างหากไดโ้ดยตัว๋

โดยสารจะแยกจากหมูค่ณะ คา่ธรรมเนียมขึน้อยูก่บัระดบัทีน่ัง่ของสายการบนินัน้ๆ และเทีย่วบนินัน้ๆ ทีส่ามารถ

ยนืยนัสาํรองทีน่ัง่ได ้

 
 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ

หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 

Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง

เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ

หอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์
 

ปัจจบุนัการย่ืนขอคาํร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์ใช้ระยะเวลาในการอนุมติัวีซ่า

โดยรวมประมาณ 15-20 วนัหลงัจากการย่ืนขอคาํร้อง และกรณุากรอกข้อมลูเบือ้งต้นให้

ครบถ้วนเพ่ือใช้ในการกรอกข้อมลูในการย่ืนคาํร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ตาํแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนา
บตัรประจาํตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีน
สมรส 

• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส
พรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่คาํรอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   

• บญัชีออมทรพัย ์โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และออกย้อนหลงัไม่น้อย

กว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคารทุกหน้า   

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ

ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
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ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํ
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

• เดก็อายตุํ่ากว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ

ออกโดยเขตหรอือาํเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจาก

มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 

ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ

บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

• กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล

บุตร  

• ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูกาํหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก

แพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยลาํพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด

สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์

และรปูถ่ายสาํหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ย และใบประกนัสขุภาพ (จากบรษิทัประกนัภยั) 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ

ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง

ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ

วซี่าของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจาํนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ

ล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมา

แสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่

ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจาก

ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์

และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................ 

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ      � � โสด         แตง่งานจดทะเบยีน       � แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน       � หยา่        

� หมา้ย 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สาม-ีภรรยา ....................................... 

4.  ที่อยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์    �����  โทรศพัทบ์า้น ��-���-

����    โทรศพัทมื์อถือ ���-���-
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5.  ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ที่อยูส่ถานที่ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................. 

 ตาํแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 
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 โทรศพัท ์��-���-   ���� หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี 

���   

 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ออสเตรเลยีครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    __   � ไมเ่คย �    เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่) 

 ตัง้แตว่นัที่  ��-���-  �� ถึงวนัที่  ��-���- 

 �� รวม          �� วนั 

----------------------------------------------- 
 


	VTG ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีความงดงามของธรรมชาติไม่รู้ลืม และนำท่านเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของเกาะใต้ ดังนี้
	เทคาโป  ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ
	วันแรก  กรุงเทพฯ-ซิดนีย์
	อัตรานี้รวมบริการ
	หมายเหตุ
	เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
	ปัจจุบันการยื่นขอคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วันหลังจากการยื่นขอคำร้อง และกรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน



