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NNZZ  GGrraanndd  TToouurr  เกาะเหนอื-ใต ้9 วันเกาะเหนอื-ใต ้9 วัน  

((CChhrriissttmmaass  aanndd  HHaappppyy  NNeeww  YYeeaarr  22001122))  
 

  

อ็ออ็็อคแลนด์อคแลนด์อคแลนด์   ––– ถ้ําหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่ ถ้ําหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่ ถ้ําหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่––– โรโตรวั ชมศูนย์วัฒนธรรมเมารแีละลานนํ้าพุรอ้น  โรโตรวั ชมศูนย์วัฒนธรรมเมารแีละลานนํ้าพุรอ้น  โรโตรวั ชมศูนย์วัฒนธรรมเมารแีละลานนํ้าพุรอ้น TTTeee   

PPPuuuiiiaaa   ชมศูนย์อนุรกัษพั์นธ์ุปลาเทรา้ท ์ชมศูนย์อนุรกัษพั์นธ์ุปลาเทรา้ท ์ชมศูนย์อนุรกัษพั์นธ์ุปลาเทรา้ท ์ ชมโชว์ตัดขนแกะ  ชมโชว์ตัดขนแกะ  ชมโชว์ตัดขนแกะ ทีอ่โกรโดมทีอ่โกรโดมทีอ่โกรโดม   - - - ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบเทคาโป ––– ควีนส์ ควีนส์ ควีนส์

ทาวน์ ทาวน์ ทาวน์ ––– วานาก้า ฟ๊อก กลาเซียร ์ วานาก้า ฟ๊อก กลาเซียร ์ วานาก้า ฟ๊อก กลาเซียร ์––– น่ังรถไฟสายทรานซ์อลัไพน์ ล่องเรอืชมวาฬทีไ่คครูา่ น่ังรถไฟสายทรานซ์อลัไพน์ ล่องเรอืชมวาฬทีไ่คครูา่ น่ังรถไฟสายทรานซ์อลัไพน์ ล่องเรอืชมวาฬทีไ่คครูา่   

           พิเศษ  !!! เมนกุู้งมังกรทะเลใต้และเป๋าฮ้ือพรอ้มไวนร์สเลศิ 

 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง  24 ธันวาคม 2554 – 1 มกราคม 2555 (ปีใหม่) 

วันแรก (24 ธันวาคม 2554)  กรงุเทพฯ – อ็อคแลนด์ 
17.00 น.  คณะพร้อมกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู ช้ัน 4 ประตูทางเข้าท่ี 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบนิ ไทย (TG) 

   เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง  
19.30 น.  ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเทีย่วบนิที่  TG 491 

วันที่สอง(25 ธันวาคม 2554)  อ็อคแลนด ์– โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมาร ี– ชมการแสดง
ของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ า 

13.20 น.  เดินทางถงึ เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
  น าท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่  เมืองโรโตรัว เมืองทีเ่ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัย

อยูเ่ปน็จ านวนมากเพราะเปน็เมืองทีมี่ความร้อนจากใต้ดินทีส่ามารถปรุงอาหารได้โดยการน าเนือ้สัตวไ์ปฝัง
ในดินทีมี่ความร้อนสูงจนกวา่จะสุก อาหารนีช้าวเมารีเรียกวา่ฮังงิ (HANGI) นอกจากนีเ้มืองโรโตรัวยงั เปน็
เมืองท่องเทีย่วทีส่ าคัญของเกาะเหนือทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมามากทีสุ่ด   

ค่่า  รับประทานอาหารท่ีปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมืองเมารี  
  น่าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม(26 ธันวาคม 2554) โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงส ์- อโกรโดม ฟาร์ม – ไวโตโม ่– อ็อค
แลนด ์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  



 PA GE 2  

น าท่านสู่  TE PUIA ซ่ึงเปน็ศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การ
แกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุง่ห่ม พร้อมชมบอ่น้ าพุร้อน บอ่โคลนเดือด ส่ิงมหัศจรรยท์ีเ่กดิขึ้นจากพลัง
ความร้อนใต้พิภพทีพ่วยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ  
น าท่านออกเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงส ์(RAINBOW SPRINGS) สถาน
อนุรักษ์พนัธ์ุปลาเทร้าท์ ทีมี่ปลาเทร้าท์นับหม่ืนตัวจากทะเลสาบมาวางไข่

ตามธรรมชาติ และท่านยงัสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซ่ึงเปน็สัญลักษณ์ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่
แห่งหนึง่ของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆทีเ่ดินเรียงรายบนเวที
ให้ท่านชมและโชวค์วามสามารถของสายพันธ  ุ ์ ให้ท่านสัมผัสถงึความน่ารักของ
การปอ้นอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกบัการชมการสาธิตการตัดขนแกะ 
และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บคิีว ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางสู่ ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่  (WAITOMO CAVES)  

ถ้ าทีมี่หนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเปน็ล้าน ๆ ตัว  ดั่งดวงดาวบน
ท้องฟ้ายามค่ าคืน นับเปน็ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีห่าดูได้ยาก โดยไกด์
ท้องถิน่จะน าท่านนัง่เรือเข้าไปในถ้ าอันเงียบสงบ นอกจากนีท้่านจะได้ชมความ
งดงามของถ้ าหินงอกหินยอ้ยทีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาติ  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
  น่าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก AUCKLAND SKYCITY HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันทีส่ี ่(27 ธันวาคม 2554) อ็อคแลนด ์ชมเมอืง – ไครัสทเ์ชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

  น าท่านชม เมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีใ่หญ่อันดับหนึง่ เปน็เมืองทีส่ าคัญทางด้าน
การค้า การศึกษา การเงิน น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวทีส่วยงามเต็มไปด้วยเรือนับ
ร้อยล า ชม สะพานฮาร์เบอร์   น าท่านผ่านชมยา่น Queen street ทีเ่ปน็ถนน
สายส าคัญยา่นการค้า และตึกส าคัญของเมือง ผ่านชมยา่น Parnell Village ที่
ได้รับการกล่าวขาดวา่เกาแกแ่ละสวยงาม รวมถงึ Parnell Rose Garden สวนทีร่วมพรรณไม้ และดอกไม้
โดยเฉพาะดอกกหุลาบเปน็จ านวนมาก และบางคร้ังสวนแห่งนีย้งัได้จัดงานคอนเสริตกลางแจ้ง จากนัน้ผ่าน
ถนน Tamaki ทีส่ร้างขึ้นเพ่ือเช่ือมต่อตัวเมืองไปยงัฝ่ังตะวนัออก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่  สนามบนิเมืองอ็อคแลนด์  เพ่ือเดินทางไปยงัเกาะใต้  
........... น.  ออกเดินทางสู่เกาะใต้ โดย สายการบนิภายในประเทศ  โดยเท่ียวบนิท่ี .... 

  เดินทางถงึ สนามบนิเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ เมืองทีใ่หญ่เปน็อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์   
 น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเทคาโป โดยผ่านเมืองแอชเบอร์ตั้น เมืองทีเ่ต็มไปด้วยฟาร์ม ววั แกะ หรือ 
 กวาง และยงัให้ท่านได้แวะซ้ือสินค้าเพ่ือเปน็ของฝาก อาทิ ผลิตภณัฑ์จากแกะทีท่ าเปน็ครีมบ ารุงผิว  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
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  น่าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก PEPPERS BLUE WATER RESORT หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้า(28 ธันวาคม 2554) ทะเลสาบเทคาโป – เมา้ทค์กุ – ครอมเวลล์ – ควีนสท์าวน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 น าท่านชม ทะเลสาบเทคาโป ทีผื่นน้ ามีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนีเ้กดิจากแร่ธาตุจาก
ธารน้ าแข็งไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชม อนสุาวรีย์สุนขัต้อนแกะ สร้างไวเ้พ่ือเปน็การ
ยกยอ่งคุณความดีทีช่่วยงานชาวนิวซีแลนด์มาช้านาน และใกล้ๆกนันัน้ท่านจะได้เห็น
โบสถข์นาดเล็กน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD ซ่ึงปจัจุบนัยงัใช้ในการ
ประกอบพิธีการต่างๆอยู ่น าท่านเดินทางผ่านชม  ทะเลสาบพคูากิ  ทีมี่ความงดงาม
ดั่งภาพวาด ณ จุดชมววิของ อุทยานแหง่ชาติเม้าท์คุก  บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์น
แอลปส์ ยอดเขาเม้าท์คุกทีมี่ความสูงถงึ 3,753 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ าแข็งปก
คลุมตลอดป ี(ส าหรับท่านทีส่นใจจะนัง่เฮลิปคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  
เดินทางต่อสู่ควนีส์ทาวน์  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารไทย  
ผ่านชม การกระโดดบนัจีท้ี่สะพานคาวารัว  เปน็การกระโดดบนัจ้ี แห่งแรกของ
โลกทีเ่ปดิท าการให้นักท่องเทีย่วท ากจิกรรมอันน่าตื่นเต้นนีจ้นมีช่ือเสียงไปทัว่โลกและ
เปน็กจิกรรมทีจ่ะพลาดไม่ได้เม่ือท่านมาเทีย่วนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วย
ความสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน้ าอันใสและเช่ียวกราดใต้สะพาน  หรือจะนัง่เรือเร็วเจท็ 
โบท๊ ทีจ่ะพาเราล่องไปตามล าธารสายเล็ก ๆ ทีมี่โขดหินสูงและน้ าทีใ่สไหลเช่ียวและ
ความแรงของเรือเจ็ททีห่มุนได้ 360 องศาท าให้ท่านได้ตื่นเต้นและเสียวสุด ๆ  
 (หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบนัจี ้หรือการนัง่เรือ
เร็วเจท็โบท๊ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทัวร์เพือ่เช็คราคาและจองล่วงหนา้)  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร   
  น าท่านเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม   COPTHORNE HOTEL LAKESIDE  หรือเทียบเท่า  

วันที่หก(29 ธันวาคม 2554)  ควีนสท์าวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟอ๊กซ์ กลาเซียร์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานากา้โดยชมทัศนียภาพทีส่วยงามระหวา่งทางที่
เปน็ภเูขาสูง ผ่านไร่องุ่นทีน่ ามาผลิตไวน์ทีมี่ช่ือเสียงกอ่นเข้าสู่เมืองวานากา้ แวะ
ชมเมืองวานากา้ริมทะเลสาบทีส่วยงามโดยมีภเูขาสูงอยูอี่กฟากหนึง่ของ
ทะเลสาบทีท่ าให้เปน็เมืองทีมี่ทัศนียภาพทีส่วยงามและน่าอยูอี่กเมืองของ
นิวซีแลนด์ จากนัน้เดินทางสู่เมืองฮาสท์ โดยผ่านเส้นทางฮาสท์พาส  ซ่ึงแต่เดิมใช้เปน็เส้นทางการเดินทาง
ของชาวเมารีซ่ึงต้องใช้เวลาการเดินทางเปน็แรมเดือน  และต่อสู้กบัสภาพอากาศอันหนาวเยน็เพ่ือแสวงหา
แหล่งก าเนิดหยก หรือกรีนสโตน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( แบบตะวันตก )  
 น าท่านสู่ธารน้ าแข็ง ฟอ๊กซ ์กลาเซยีร์  ในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ทีอ่ยูใ่น

เขตปา่ฝนแห่งเดียวของโลก ชมความมหัศจรรยข์องธารน้ าแข็งทีเ่คล่ือนลงมา
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อยา่งต่อเนือ่งตลอดหลายทศวรรษ และยงัเคล่ือนตัวอยา่งไม่หยดุ   
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก    GLACIER COUNTRY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  

วันที่เจ็ด (30 ธันวาคม 2554) ฟอ๊กซ์ กลาเซียร ์– อาเธอร์พาส ์ - นั่งรถไฟสายทรานซ์อัล

ไพน์ – ไคร้สทเ์ชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าท่านเดินทางผ่านฟรานซ์ โจเซฟ อีกเมืองหนึง่ทีน่ักท่องเทีย่วเดินทางมาชมความ
งามของธารน้ าแข็ง โดยการเดินด้วยเท้าหรือนัง่เฮลิคอปเตอร์เข้าชมอยา่งใกล้ชิด 
(การนัง่เฮลิคอปเตอร์เปน็ทัวร์นอกรายการ กรุณาสอบถามราคาหรือจองกบัหัวหน้า
ทัวร์) เดินทางต่อไปยงัเมืองโฮกติิกะ เมืองทีมี่ช่ือเสียงด้วยหยกหรือหินสีเขียวทีห่าได้
จากภเูขาในแหล่งนีเ้ท่านัน้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ( แบบตะวันตก )  

น าท่านเดินทางสู่สถานี  รถไฟอาเธอร์พาส (TRANZALPINE TRAIN )  ให้ท่านนัง่ รถไฟทรานซอั์ล
ไพน ์เพ่ือเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช   ระหวา่งทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของ
เทือกเขาแอลปส์ตอนใต้ทีไ่ด้รับการกล่าวขานวา่เปน็เส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขา
หิมะและต้นไม้หลากสีเปล่ียนไปตามฤดูกาลทีส่วยงามและรถไฟจะวิง่ผ่านล าธารที่
เกดิจากหิมะละลายจากยอดเขาสูง ผ่านชมฟาร์มทีเ่ต็มไปด้วย ฝูงแกะน่ารักยนืเรียง
รายเล็มหญ้าช่ืนชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดให้ท่านได้เพลิดเพลินไปตลอดสอง
ข้างทางจนถงึเมืองไคร้สท์เชิร์ช  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  พเิศษ กุ้งมังกร และเป๋าฮ้ือทะเลใต้พร้อมไวนร์ส
เลิศของนวิซแีลนด์  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก    SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่แปด (31 ธันวาคม 2554) ไคร้สทเ์ชิร์ช – ชมวาฬที่ไคครู่า – ไคร้สทเ์ชิร์ช  
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม  

 น าท่านเดินทางขึ้นสู่ เมืองไคคูร่า ซ่ึงเปน็เมืองเล็กๆน่ารักริมฝ่ังทะเลทาง
ตะวนัออก ในอดีตเมืองแห่งนีเ้ปน็ศูนยก์ลางท่าเรือล่าวาฬ ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1843-
1922 และยงัเปน็เมืองทีอุ่ดมสมบรูณ์ เหมาะส าหรับการเพาะปลูกและเล้ียงแกะ 
เมืองไคคูร่ามีช่ือเสียงด้านการจัดทัวร์ชมวาฬเปน็อยา่งมาก และยงัเปน็เจ้าแรกใน
นิวซีแลนด์ทีจั่ดให้มีทัวร์ชมวาฬ (โดยการนัง่เรือหรือเคร่ืองบนิเล็ก บริษัทฯจะจัดให้
อยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของทุกท่าน การชมวาฬจะต้องขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศด้วย)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (แบบตะวันตก) 

บา่ย น าท่านลงเรือยอร์ชล าใหญ่ทีมี่ความจุได้ถงึ 40-50 คน สู่กลางทะเลเพ่ือเกบ็เกีย่วประสบการณ์การผจญภยั 
ชมวาฬยกัษ์พันธุ์สเปร์ิม ในธรรมชาติอยา่งใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกบัโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ า 
และอาจจะยงัได้ชมวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ทีแ่วะเวยีนเข้ามาเยอืนชายฝ่ัง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลา
ในการล่องเรือประมาณ 2 ช่ัวโมง  
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(ในกรณีอากาศไม่ดีท าให้ล่องเรือชมวาฬไม่ได้ บริษัทเรือจะคืนเงินค่าล่องเรือให้เท่านัน้ ส่วนค่าบริการอ่ืนๆ 
ไม่สามารถคืนเงินได้ ) จากนัน้เดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ร้านอาหารไทย  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก    SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่เก้า (1 มกราคม 2555) ไคร้สทเ์ชิร์ช  - อ็อคแลนด ์ –  กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

  เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบนิภายในประเทศ   
 ถงึสนามบนิอ็อคแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง   
15.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ   โดยสายการบนิไทย  เท่ียวบนิท่ี  TG 492 
21.30 น. เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ...  

 

      อัตราค่าบริการ  

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 

 

ราคาไม่รวมตั๋ว

เครื่องบนิ 
ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 117,900.- บาท  65,900.- บาท  
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่      109,900.- บาท  59,900.- บาท  
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง  99,900.- บาท  56,900.- บาท  
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง  92,900.- บาท  53,900.- บาท  
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ    15,900.- บาท  15,900.- บาท  
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 

ลด 

   1,500.- บาท   1,500.- บาท  

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 15 ท่านข้ึนไป หากจํานวนผู้โดยสารตํ่ากวา่ 15 ผู้ใหญ่ บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทางหรือ เปลีย่นแปลงราคา  
*** บริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบินเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออกราคาน้ีไปแล้ว  

อัตรานีร้วม  
 คา่ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับ ช้ันประหยดั ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG) สายการบินภายในประเทศอาจ

มีการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินข้ึนอยูกั่บตารางการบินในแต่ละวนั  
 คา่โรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), คา่รถรับส่งระหวา่งนําเที่ยว , คา่เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่

ระบุ 
 คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
 คา่มัคคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 คา่ประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 คา่นํ้ามันจากสายการบิน และคา่ภาษีสนามบิน ณ  วนัที่ 18 เมษายน 2554 และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลีย่นราคาตามภาษีนํ้ามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มข้ึนหลังจากน้ี  
อัตรานีไ้ม่รวม  

 คา่ทําหนังสือเดินทาง, คา่ทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว  
 คา่นํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกวา่สายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารที่ส่ังเพิ่มเอง  
 คา่อาหารที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศัพท์  คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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 คา่ทิปคนขับรถของนิวซแีลนด์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน ส่วนคา่ทิปคนยกประเป๋าที่

โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วน

ใหญไม่มีพนักงานยกกระเป๋า  
 คา่วซีา่ประเทศนิวซแีลนด์เริ่มวนัที่ 29 สิงหาคม 2554  วซีา่กรุ๊ป  1,900 บาท ต่อท่าน(ยืน่พร้อมกันทั้ง

คณะใช้ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 7 วนัทําการ และเข้าประเทศนิวซแีลนด์พร้อมกัน ) วซีา่เดี่ยว 3,700 บาทต่อ

ท่าน  
เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน   

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์ หน่ึงท่าน  ท่านต้องเตรียม

เอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวซีา่ ก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21วนั 

หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการทําวซีา่เข้าประเทศนิวซแีลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกําหนดหรือไม่ครบตาม

มาตรฐานที่สถานทูตกําหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทําให้สถานทูต

ปฏิเสธการออกวซีา่  บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินคา่มัดจําทั้งหมด หรือหากออกต๋ัวแล้ว บริษัทฯไม่

สามารถคนืคา่ต๋ัวได้เพราะเป็นเง่ือนไขของสายการบิน 
 สําหรับคา่ทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัทําการ หากไม่ได้รับ

เงิน 
      ครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิก 
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดินทาง คนืเงินมัดจําทั้งหมด  

 แจ้งล่วงหน้า 20 – 45 วนั ก่อนเดินทาง หักคา่มัดจําท่านละ 10,000 บาท   
 แจ้งล่วงหน้า 10 – 19 วนั ก่อนเดินทาง หักคา่ดําเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท หากออกต๋ัวแล้วจะไม่

คนืเงินคา่ต๋ัว  หรือกรณทีี่ถกูปฏิเสธวซีา่จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยดึคา่มัดจํา  10,000 บาท หรือ

คา่ใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์  
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคนืเงินคา่ทัวร์ทั้งหมด  

 ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคนืเงินทั้งหมด  
หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พั กใน

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้

เดินทางเป็นสําคญั และ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คนืเงิน ให้ท่านได้ไม่วา่จํานวนทั้งหมด

หรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตปฏิเสธออกวซีา่อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง ที่ให้

เอกสารมาไม่ครบถว้นตามที่สถาทูตกําหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จในการขอวซีา่ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวที่พํานักอยูใ่นประเทศไทย 
เอกสารในการขอวีซา่  

 หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
 รูปถา่ย 2 รูป ขนาด 1 น้ิวครึ่งหรือ 2 น้ิว 
 สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
 ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู ่(ใช้ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) สําเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจ้าของ

กิจการ  
 ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 
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 หลักฐานการเงิน โดยใช้สําเนาถา่ยจากสมุดเงินฝากส่วนตัวยอ้นหลัง 6 เดือน 
 เด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี จะต้องมีหนังสือยนิยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดา

จะ 
 ต้องมีหนังสือยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยนิยอมจากบิดา  

 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน  
 ใบเปลีย่นช่ือ (ถา้มี)  
 กรณถีา้เป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา (จดทะเบียนสมรส)  และมีบุตรอายไุม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกัน

สามารถยืน่วซีา่รวมกันได้เป็นวซีา่เดี่ยว  
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน 
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยืน่

หนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกวา่จะถงึกําหนดวนัออกวซีา่  
*** วีซา่กรุ๊ป วีซา่จะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านัน้***  
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้้างต้นให้ครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกในการยืน่ขอวซีา่  
โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนใ์นการย่ืนวีซา่ของท่าน  

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ...........................................................................................  
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที่เกิด ................................................  
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................  
4. ที่อยูปั่จจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................  
......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี ์ ............................  
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถอื .....................................................  
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตําแหน่ง .....................................................  
ช่ือสถานที่ทํางาน หรือร้านคา้ ................................................................... ที่อยู ่...................................................  
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี ์.............................  
โทรศัพท์ที่ทํางาน ................................................  โทรสาร .........................................  
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกัน

อยู ่
ถา้สมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส  
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................  
ที่อยูปั่จจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................  
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถอื ...................................................  
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................  
8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................  
ที่อยู ่..................................................................................... รหัสไปรษณยี ์..................โทรศัพท์ .....................................  
9. เคยถกูปฎิเสธวซีา่หรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................  


