
 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ควีนสท์าวน ์

 

วนัที่สองของการเดินทาง      ซิดนีย ์- ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนยอดเขาบอ๊บสพี์ค + เล่นลูจ 

    ชมความงามของทะเลสาบ 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
. 
 
 
 

ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี  
ล่องเรือทีเอสเอสเอร์ินสลอว์ (TSS) – วอลเตอร์พคีฟาร์ม – วานาก้า  

อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ท่ีอ่าวอะคารัว –ไคร้สท์เชิร์ช 
พเิศษ..อาหารไทย 1 มื้อ / แถมกุ้งมงักร และ เป๋าฮือทะเลใต้พเิศษ..อาหารไทย 1 มื้อ / แถมกุ้งมงักร และ เป๋าฮือทะเลใต้  

เดนิทาง ม.ค. – มี.ค. 63   

      ราคาเริ่มต้นเพยีง 
 

 

 

 

 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  เหินฟ้าสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 (เพื่อแวะเปล่ียนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 
 
 

06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เปล่ียนเที่ยวบิน 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121  

14.40 น.  ถึงสนามบินเมืองควีนสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนิวซีแลนด ์ นาํท่านเดินทางชมเมืองควีนสท์าวน์  



 

วนัที่สามของการเดินทาง ควีนสท์าวน-์เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอรพี์คฟารม์ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง –  

อิสระชมการกระโดดบนัจ้ี หรือ เจ็ตโบท๊ 

     

 

   เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีนํา้ใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่นักท่องเที่ยว

พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน  
 

    
  

  นาํท่านข้ึนกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพี์ค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางข้ึนสู่ยอดเขา 730 

เมตร  ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่านจะมองเหน็อาคาร

 บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปีูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุม

ด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ทุกท่านต่ืนเต้นกบัการเล่นลูจ(LUGE) คนละ 1 รอบจากยอดเขาวิ่งด้วย

ความเรว็ที่เราบังคับได้ลงตามไหล่เขาพร้อมชมวิวอนัสวยงามท่านละหนึ่งรอบ 
 

     
 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

   นาํท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านข้ึนเรือกลไฟโบราณเรือจักรไอน้ํา

ประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุ

มากกว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the 

Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทปีู ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่าน

หินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบ

วาคาทปีูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลาง

ขุนเขาและสายนํา้ใสสะอาด พร้อมสมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพี์คฟารม์   
  ** หากเรือกลไฟโบราณ ปิดซ่อมประจาํปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปทีว่อลเตอรพี์คฟารม์แทน  

  
 



 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบี์คิว ที่วอลเตอรพี์คฟารม์   
 

         
 

 จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดย

การชมการแสดงสนุัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธติการตัดขนแกะเดินทางจาก

เมืองควีนสท์าวน์ให้ท่านอิสระตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนสท์าวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร

และเคร่ืองด่ืมมากมาย 
 

  
 

  หรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการสําหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความต่ืนเต้น

และสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี้    

 ชมการกระโดดบนัจ้ีที่สะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบนัจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทาํการให้

นักท่องเที่ยวทาํกจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นนี้จนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้

เม่ือท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นนํา้อนัใสและเชี่ยว

กราดใต้สะพาน  

 (การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจ้ีเป็นทัวร์นอก

รายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่

สามารถการนัตีว่าจะทําไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้

จึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจํานวนจํานวนการ

จองในแต่ละวนัรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความตอ้งการ

ของคณะส่วนใหญ่  สําหรับผูที้่น ัง่รถไปคันเดียวกันแต่

ไม่ไดซ้ื้อทวัรน้ี์สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของที่ระลึกหรือเคร่ืองดืม่ตามอธัยาศยั)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย 
   นาํท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม   COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

วนัที่สีข่องการเดินทาง    ควีนสทาวน ์– โอมาราม่า – เทคาโป - ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล ์ เมืองแห่งสวนผลไม้ให้ท่านได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูป

นานาชนิดของนิวซีแลนด์  ผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงูที่มีวิวอนัสวยงาม  
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบี์คิว 

นาํท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชม วิวของทะเลสาบ

ที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก้บริเวณเทอืกเขา

เซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธาร

นํา้แขง็ปกคลุมตลอดปี ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนํา้ในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือ

บางท่านเรียกว่าทะเลสาบสนีํา้นม สพีิเศษนี้ เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารนํา้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปกคลุม

ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ  
 

  
 

ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสาํคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะใน

ฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนันั้นท่านจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHU RCH OF GOOD 

SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จาก

อดีตจนถึงปัจจุบันหากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิว

ของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด 
 

  
 

แล้วหลังจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มี

อาชีพทาํฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์าํรุง

ผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเท่า 

 
 



 

วนัที่หา้ของการเดินทาง      ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ล่องเรืองชม Wild Life – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัที่หกของการเดินทาง  ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

 

   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางจาก ไครส้ทเ์ชิรช์สู่เมืองอะคารวั เมืองที่โรแมนติกแบบฝร่ังเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ 

ชาวฝร่ังเศสตั้งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวที่ยังมีร้านอาหารและถนนต่างๆที่มีช่ือ

เป็นภาษาฝร่ังเศสที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนาํท่านล่องเรือออกจากชายฝั่งอะคารัวก่อนไปสู่ปาก

ทางออกมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้  ซ่ึงท่านจะมีโอกาสได้พบกบัสตัว์นํา้ท้องถิ่น อันได้แก่ แมวนํา้ 

นกเพนกวิน และปลาโลมาเฮก็เตอร์  ซ่ึงจะออกมาต้อนรับและทกัทายทุกท่านอย่างน่ารักน่าเอน็ดู 
 

    
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

   นาํท่านชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษ

นอกเกาะองักฤษ”ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการ

ประจําเมือง  ชมความงามของ แม่น้ําเอว่อน (AVON) ที่ไหล

ผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเยน็ ท่านจะได้เหน็คนถ่อเรือไปตาม

สายนํา้ที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือนํา้ เหมือนใน

สวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์  
  จากนั้นนาํท่านข้ึนสู ่ยอดเขาแคชเมียร ์ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของ

เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  อาหารจีน พรอ้มกุง้มงักรและเป๋าฮื้ อทะเลใต ้
   นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

  นาํท่านเดินทางสูส่นามบินเมืองไครส้ทเ์ชิรช์  อาคารระหว่างประเทศ  

06.55 น.  ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ 

QF138 

08.30 น.  ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
09.50 น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตสั เที่ยวบินที่ QF023  

16.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ… 

 

 
 



 

กาํหนดการเดนิทาง   16 – 21 มกราคม 2563  

     6 – 11,20-25 กุมภาพันธ ์2563 

     12-17,26-31 มีนาคม 2563 
 

 

คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 

 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 85,900.- บาท 47,900.- บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ ่  78,900.- บาท 42,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 72,900.- บาท 39,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 67,900.- บาท 36,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   9,900.- บาท  9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 
 
 
ราคาทวัรร์วมค่าวซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากท่านตอ้งการยื่นวซี่าเดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ

จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยื่นวซี่าก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเท่านัน้  (เงือ่นไขการยื่นวซี่า

ขึน้อยู่กบัเอกสารของท่าน ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึ้นไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก่์อนเดนิทาง 

*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 

*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีลู่กคา้ซื้อเองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิ

ล่าชา้ หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษ หรอื ทีนั่ง่บนเครื่อง สามารถสะสมไมลไ์ด้เฉพาะของแควนตสัแอรไ์ลน์เท่านัน้ กรุณาแจง้ใหเ้รา

ทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะ

พจิารณาให ้

***  กรณีลูกคา้มวีซ่ีาอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   

*** กรณีลูกคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเหนือการควบคุมของเรา 

*** กรณีลูกคา้จอยแลนดไ์มใ่ชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่ตรง

ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

*** ทีนั่ง่สาํหรบักรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีนั่ง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไมใ่ชท่ีนั่ง่ดา้นหน้าสุด (long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัทีนั่ง่ตามความ

เหมาะสม 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตลอดการเดนิทาง  

2. ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี



 

4. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 สาํหรบัผู้เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่านั้น เง่ือนไขการคุ้มครอง 

 หากลูกคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดีย่ว) ลูกคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอื

กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    

 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุตํ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งทาํประกนัเพิม่) 

 ลูกคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%   รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  

 ลูกคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามเงือ่นไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

 ลูกคา้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

6. ค่าน้ํามนัจากสายการบนิ และค่าภาษสีนามบนิ ณ  วนัท่ี 9 มกรคม 2562 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคาตามภาษน้ํีามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 

7. ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท่้านละ 2,500 บาท 

8. ค่าวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบท่องเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 3,500 บาท 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซ่ีา 

3. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

7. ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถ ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยก

ประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่ี

พนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

8. ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 

9. ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญโ่รงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 30 วัน

ทาํงาน หรือก่อน 4 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาํทั้งหมด 

 สําหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัทําการสําหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



 

การยกเลิก  

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 46 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจําทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจําทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-45 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่

เราจ่ายเงินล่วงหนา้ใหโ้รงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการ

คืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  

 1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทาํทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึง

ความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสาํคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังน้ี 

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรข้ึนเครื่องให้ผู้โดยสารอนัเน่ืองจากหนังสอืเดินทาง

ชาํรุดหรือมีการประทบัตราอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกนิ 6 เดือนในวัน

เดินทาง 

3.2  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง 

3.2 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน

เรื่องการเงินและการทาํงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย  

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สาย

การบินระหว่างประเทศล่าช้า เน่ืองจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด*์ เทศกาลควรยืน่วีซ่าก่อนเดินทาง 35 วนั* 

 หนังสอืเดินทางมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน และถ่ายสําเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด 

(สําคญัมาก) 

 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 น้ิวครึ่งหรือ 2 น้ิว 

 สาํเนาทะเบียนบ้าน และ สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  

 สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 ใบรับรองการทาํงานของบริษัทที่ทาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น) ต้องระบุตาํแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาทาํงาน 

- สาํเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 



 

 ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสงักดัต้องระบุเงินเดือน ตาํแหน่ง ระยะเวลาทาํงานทั้งหมด เป็นภาษาองักฤษ

เท่านั้น 

 หลกัฐานการเงิน ใชสํ้าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย ์ ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน  – ใช้

ภาษาองักฤษเท่านั้น 

 เดก็อายุตํ่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะ 

ต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางคนเดียวต้องมีหนังสอือนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้อมเอกสาร

สาํเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

 หลักฐานประวัติการศึกษา(สาํหรับเดก็นักเรียน/นักศึกษา)ภาษาองักฤษเท่านั้น อาท ิ หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน

(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้สาํเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนช่ือ (ถ้ามีสาํคัญมาก) – พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบ้าน 

** ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ หากต�้องการให�้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย เพิม่เติม

ใบละ 500-800บาท ข้ึนอยู่กบัเอกสารท่ีแปลนั้นๆ ** 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้ง

ขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนักาํหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และ

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

 3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง 

หรือผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ

ท่าน ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขสําคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ

พิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว

ยังตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

⊗กรุณาเตรียมเอกสารท่ีขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีกําหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า⊗ 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขที่จะยืน่ท่องเที่ยว** 

**** เมือ่ท่านตกลงชําระค่ามดัจํา หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 
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