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นิวซีแลนด ์เกาะใต ้7 วนั 5 คืน 
ไครส้ทเ์ชิรช์-เทคาโป-ควนีสท์าวน-์ทไวเซิล-มิลฟอรด์ซาวน-์ไคครู่า 

พรอ้มลอ่งเรือชมฟยอรด์ท่ีมิลฟอรด์ซาวน์  
นั่งสกายไลนก์อนโดลา่ขึ้นยอดเขาบ๊อบสพี์ค  

พิเศษ!! ลิ้มรสกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้ 
โดยสายการสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 
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  ขอน าท่านเดนิทางสู่ประเทศนิวซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวามงดงามของธรรมชาตไิม่รูล้มื และน าท่านเทีย่วชม
สถานทีข่ ึ้นชือ่ของเกาะใต้ ดงัน้ี 
เทคาโป  ชมทะเลสาบทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน ้าแขง็ของภูเขาทีม่หีมิะปก

คลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ 
เม้าท์คกุ  ยอดเขาเมา้ทคุ์กทีม่เีทอืกเขาสงูถงึ 3,755 เมตร ยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดของนิวซแีลนด ์
ควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบวาคาทปี ู เมอืงในฝันของนกัท่องเทีย่ว ดืม่ด า่กบัความงามของเมอืงควนีส์

ทาวน์  ล่องเรอืไปบนทะเลสาบกบัเรอืกลไฟโบราณ ชมการตดัขนแกะและสุนขัต้อนแกะ 
มิลฟอรด์ซาวด ์  เมอืงแห่งชายฝัง่แบบฟยอรด์ ใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัแสนโรมแมนตคิ ชมชายฝัง่

 แบบฟยอรด์ซึง่เป็นชายฝัง่ทีค่ลา้ยธารน ้าแขง็และมกีารกดัเซาะของสายน ้าท าใหเ้กดิเป็น
 ชายฝัง่ทีม่นี ้าเขา้มาแทนที ่กบัน ้าตกโบเว่นทีง่ดงามทีสุ่ด 

 
แอรโ์รวท์าวน์  ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขา เมอืงขุดทองเก่าทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ย่างดทีีสุ่ด ในยุคตืน่ทองตัง้แต่ปี 1865 หนึง่

ในเมอืงขุดทองสมยัเก่าทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กีแ่ห่งเคยรุ่งเรอืงมากในดา้นการขุดทอง และทีนี่ใ่นช่วงฤดู
ใบไมร้่วงยงัเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสไีดง้ดงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ในนิวซแีลนด์ 

ไคครู่า  เมอืงแห่งการล่าปลาวาฬ ซึง่ครัง้หนึง่ในอดตีเมอืงน้ีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่กีารล่าปลาวาฬอย่างมาก น า
ท่านล่องเรอืชมปลาวาฬทีส่่วนใหญ่มาหากนิบรเิวณเมอืงไคครู่าแห่งน้ี 

ไคร้สท์เชิรช์ เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ ชมความงามของพฤกษศาสตร ์ชมยอดเขาแคชเมยีร ์ทีท่่านสามารถ
มองเหน็เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ไดท้ัง้เมอืง ชมความงามของแม่น ้าเอว่อน 

 

กาํหนดการเดินทาง  23-29 มี.ค./ 30 มี.ค.- 05 เม.ย./ 20-26 เม.ย. / 27 เม.ย. - 03 พ.ค.2563  
    4-10 พ.ค./ 18-24 พ.ค. / 25-31 พ.ค. / 8-14 มิ.ย. / 22-28 มิ.ย.2563  
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
09.00 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K8-20 สายการ

บนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีค่อยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

12.15 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-975 
15.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง 
19.50 น. ออกเดนิทางสู่นครออ็คแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์เทีย่วบนิที ่SQ-297 
 

 วนัทีส่อง ไคร้สท์เชิรช์-เทคาโป 
10.40 น.  เดนิทางถงึ เมอืง ไคร้สท์เชิรช์ เกาะใต้ เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซแีลนด ์ หลงัผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงไครส้เชริช์ นําท่านนําท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า
เป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลยี ์ศาลาว่าการประจาํเมอืง ชมความงาม
ของแม่น้ําเอว่อน (โดยทวัรจ์ะไม่พาไปบรเิวณทีเ่ป็น Red Zone)  

  จากนัน้นําท่านชมทศันียภาพอนังดงามของเขาแคชเมยีรฮ์ลิล ์ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพของนครไครส้ท์
เชริช์ไดท้ัง้เมอืงจากยอดเขาน้ี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเทคาโป Tekapo (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) จากนัน้นําท่านชมทะเลสาบ 
 เทคาโป Lake Tekapo  ทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน้ําแขง็ของภูเขาทีม่หีมิะปก

คลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบแห่งน้ีในฤดหูนาวจะกลายเป็นน้ําแขง็ สามารถเล่นสเกต็น้ําแขง็ได้ จากนัน้นํา
ชมโบสถข์นาดเลก็ The Church of Good Sheperd ซึง่ในปัจจุบนัยงัใชใ้นประกอบพธิกีารต่างๆอยู่ เมื่อ
ท่านเขา้ไปในโบสถ์ ใหท้่านตะลงึกบัความงดงามของทะเลสาบสเีทอควอยซ ์เมื่อมองผ่านหน้าต่างของโบสถ์ 
ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ Kolly สรา้งไวเ้พื่อเป็นการยกย่องคุณความดแีละความสามารถทีช่่วยชาว
นิวซแีลนด์ในการต้อนแกะ   

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม  เทคาโป-ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอรพี์คฟารม์-ชมโชวต์ดัขนแกะ-Skyline Gondola  
เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
   จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ควนีสท์าวน์ ผ่านทะเลสาบปคูาก ิซึง่ท่านสามารถเหน็ยอดเขาเมา้ทคุ์ก ตัง้อยู่

บรเิวณเทอืกเขาเซา้ทเ์ทริน์แอลป์  ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในประเทศนิวซแีลนด ์ซึง่ในยามทีอ่ากาศสดใส 
สามารถมองเหน็ยอดเขาเมา้ทคุ์กทีส่งูถงึ 3,753 เมตร ทีอ่ยู่ในแนวเทอืกเขาแอลป์ เหนือยอดเขามหีมิะและ
ธารน้ําแขง็ปกคลุมตลอดปี (ท่านใดต้องการขึ้นเฮลคิอปเตอร ์เพือ่จะชมยอดเขา กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร์ 2-3 
วนั เนือ่งจากมไิดร้วมอยู่ในรายการทวัรแ์ละราคาเฮลคิอปเตอร ์ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาในการชม) จนกระทัง่
เดนิทางถงึเมืองควีนสท์าวน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบั 1 ของเกาะใต้ 
ตัง้อยู่รมิทะเลสาบวาคาทปี ูทะเลสาบแสนสวยทีล่อ้มรอบดว้ยต้นหลวิ และเทอืกเขารมีารค์เคเบิ้ลสวยงาม
อย่างยิง่ และยงัใชเ้ป็นทีป่ระกอบฉากถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื่องดงัแห่งยุคเดอะลอรด์ออฟเดอะรงิอกีดว้ย  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   เดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อนําท่านล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw ทีม่อีายุเก่าแก่กว่าเกอืบรอ้ยปี ซึง่ใน

อดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิในการแล่นเรอือกีดว้ย และยงัใชม้าจนถงึ
ปัจจุบนั ท่านสามารถเดนิชมภายในเรอืทีม่เีครื่องยนต์แบบโบราณ พรอ้มรบัฟังเพลงขบักล่อมจากเปียโนอนั
แสนไพเราะ ใหท้่านชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ  

   (ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยดุให้บริการเพือ่ปรบัปรงุเรือให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถ
ต้อนรบันักท่องเทีย่วได้อย่างยาวนาน ดงันัน้ในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสารเป็นเรือชนิดอืน่ข้าม
ไปยงัเกาะวอลเตอรพี์คแทน)  จนกระทัง่ถงึวอลเตอรพี์คฟารม์ Walter Peak Farm Tour ชมการแสดง
การตดัขนแกะ และสุนขัต้อนแกะแสนรูส้ายพนัธุฮ์นัเตอรค์อลลี ่ซึง่จะใชส้ายตาในการควบคุมฝงูแกะ พรอ้ม
กบัการใหอ้าหารแกะแสนน่ารกัทัง้หลาย ก่อนนําท่านโดยสารเรอืกลบัสู่ควีนสท์าวน์ จากนัน้น าท่านนัง่
กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า Skyline Gondola Ride ชมววิและทศันียภาพบนยอดเขาบอ๊บสพี์ค ที่
สามารถมองเหน็ยอดเขาต่าง ๆ และทะเลสาบโดยรอบ (มลีดูจใ์หบ้รกิารหากต้องการเล่นลดูจ ์กรุณาตดิต่อ
หวัหน้าทวัร ์ซึง่ไม่รวมในราคาทวัร์)   

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่ ควีนสท์าวน์-มิลฟอรด์ซาวด-์ควีนสท์าวน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เขตอุทยานแห่งชาตฟิยอรด์แลนด ์ระหว่างทางชมความงามของธรรมชาตอินั

สมบูรณ์ ผ่านทะเลสาบกระจก ซึง่น้ําน่ิงจนสามารถสะทอ้นเงาของภูเขาทีอ่ยู่ลอ้มรอบได ้ และจุดชมววิ
ธรรมชาต ิเดนิทางถงึมิลฟอรด์ซาวด ์Milford Sound  นําท่านสู่ท่าเรอืเพื่อล่องเรอืชมฟยอรด์ 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
บ่าย  ใหท้่านล่องเรือชมฟยอรด์ ซึง่เกดิจากจากเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก ประกอบกบับรรยากาศเยน็จากขัว้โลก

ใต้ และสายน้ํากดัเซาะ ส่งผลใหเ้กดิเป็นชายฝัง่เวา้แหว่ง ทาํใหเ้กดิทศันียภาพอนังดงามบรเิวณชายฝัง่  ชม
ความงามของน้ําตกโบเว่น ซึง่เป็นน้ําตกทีม่คีวามสงูทีสุ่ดในประเทศนิวซแีลนด ์และชมแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของ
เหล่าแมวน้ําน่ารกั  นําท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงควนีสท์าวน์   

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  ควีนสท์าวน์-แอรโ์รวท์าวน์-ครอมเวลล-์โอมารามา่-ทไวเซิล-ฟารม์ปลาแซลมอน-ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
   จากนัน้นําท่านผ่านชมกจิกรรมทา้ความเสยีวทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของนิวซแีลนดน์ัน่คอืการกระโดดบัน้จี้จมัพ ์กฬีา

ทา้ความหวาดเสยีวทีม่ตี้นกาํเนิดทีป่ระเทศนิวซแีลนด์ หรอืนัง่เรอืเรว็ Overjet Boat ทีท่ ัง้ตื่นเต้นและ
หวาดเสยีวในขณะทีเ่รอืพาลดัเลาะไปตามแม่น้ําซอ็ตโอเว่อร ์ ผ่านโขดหนิทีย่ ื่นออกมาโดยคนขบัผูช้าํนาญ 
(รายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์โปรดตดิต่อหวัหน้าทวัรเ์พือ่ท าการจองควิล่วงหน้า 2-3 วนั) นําท่านชมเมอืง
ของนกัขุดทอง แอรโ์รวท์าวน์ Arrowtown (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยู่
บรเิวณเชงิเขา ทีน่ี่เป็นเมอืงขุดทองเก่าทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ย่างดทีีสุ่ด ในยุคตื่นทอง ปีคศ1865 เคยมปีระชากร
มากกว่า7,000คน และเป็นเพยีงหน่ึงในเมอืงขุดทองสมยัเก่า ทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กีแ่ห่ง ซึง่ไม่ไดแ้ปรสภาพ
เป็นเมอืงรา้ง หรอืเปลีย่นรปูแบบไปเป็นเมอืงทีพ่ฒันาอย่างทนัสมยั แมว้่าแอรโ์รวท์าวน์เป็นเมอืงเลก็ๆ แต่ก็
เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่ว สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ เมืองครอมเวลล ์ Cromwell (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านแวะซือ้ผลไม้สดนานาชนิดของนิวซแีลนด์ (ตามฤดกูาล) แยมผลไม ้ ชอ็คโกแลต็  
ขนมอบแหง้ หรอืชมิไอศครมีโฮกีโ้ปกี ้และอื่นๆ จากนัน้เดนิทางสู่เมืองโอมาราม่า Omarama (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบนทีร่าบสงูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูทีส่วยงาม ไดช้ื่อ
ว่าเป็นเมอืงแห่งเครื่องร่อน ซึง่มลีมแรงเหมาะสาํหรบัผูท้ีช่ ื่นชอบการเล่นเครื่องร่อน อกีทัง้เมอืงน้ียงัมทีีพ่กั 
และรสีอรท์เลก็ๆ น่ารกั ไวส้าํหรบัต้อนรบันกัท่องเทีย่ว  

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบารบ์ีคิว 
บ่าย  นําท่านแวะชมฟารม์ปลาแซลมอน Salmon Farm ทีเ่มืองทไวเซิล Twizel (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 

นาท)ี ใหท้่านไดช้มวธิกีารเพาะเลีย้งปลาแซลมอนซึง่ทุกท่านสามารถร่วมกจิกรรมใหอ้าหารปลาและ
นอกจากนัน้ยงัสามารถเลอืกซือ้และชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ย   

  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองไคร้สเชิรช์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่าน
ไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของประเทศนิวซแีลนด ์อาท ิครมี รกแกะหรอืครมีหน้าเดง้ เซรัม่รกแกะ ชอ้คโก
แลต็ ผลติภณัฑบ์ํารุงสุขภาพ และผลติภณัฑท์ีท่าํจากขนแกะ ต่างๆ รวมทัง้ขนแกทีนํ่ามาผลติอย่างด ีพรอ้ม
บรรจุหบีห่อใหท้่านซือ้เป็นของฝาก  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  ไคร้สท์เชิรช์-ไคครู่า-ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมอืง ไคครู่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืง

เลก็ๆ ทางฝัง่รมิทะเลตะวนัตก ในอดตีไคครู่าเป็นศนูยก์ลางของเมอืงท่าเรอืล่าปลาวาฬ ปัจจุบนัมี
นกัท่องเทีย่วแวะเขา้มาล่องเรอืชมปลาวาฬและยงัเป็นบรเิวณทีเ่ตม็ไปดว้ยหอยเป๋าฮือ้อกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารและให้ท่านล้ิมรสกุ้งมงักร ในสไตลนิ์วซีแลนด ์
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บ่าย  น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ Whale Watch Cruise ท่านจะไดพ้บกบัปลาวาฬหลายพนัธุ ์อาท ิสเปิรม์ 
ไพลอต หลงัค่อม รวมทัง้ปลาวาฬเพรชฆาต ปลาโลมาดสักี ้และปลาโลมาปากขวด ชุมนุมกนัอยู่บรเิวณไหล่
ทวปี ห่างจากชายฝัง่ไป 1 กโิลเมตร เพื่อหาอาหาร โดยเฉพาะสตัวน์ ้าเลก็ ๆ ทีเ่รยีกว่า แพลงตอน ซึง่เป็น
อาหารหลกัของปลาวาฬแบบมบีาลนี (การออกเรือชมปลาวาฬข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีทีมี่พายุ
หรือลมแรงไม่สามารถออกเรือได้ และส าหรบัเดก็อายตุ า่กว่า 4 ขวบไม่ได้รบัอนุญาตให้ข้ึนเรือเพือ่
ความปลอดภยั) ท่านอาจจะไดช้มเหล่าปลาโลมาแหวกว่ายไปกบัเรอืของท่าน  จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบั
สู่ ไคร้สท์เชิรช์  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ให้ท่านล้ิมรสเป๋าฮื้อทะเลใต้   
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็ ไคร้สท์เชิรช์-กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบิน  
12.00 น.  นําท่านออกจากนครไครส้ทสเ์ชริช์ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-298 
17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง 
18.35 น. เดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่ SQ-978 
20.00 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

********************************************************************************************************* 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไมค่าดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไมไ่ด้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดินทาง    23-29 มี.ค./ 30 มี.ค.- 05 เม.ย./ 20-26 เม.ย. / 27 เม.ย. - 03 พ.ค.2563  
    4-10 พ.ค./ 18-24 พ.ค. / 25-31 พ.ค. / 8-14 มิ.ย. / 22-28 มิ.ย.2563  
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุป๊และค่าบริการท่านละ 4,900 บาท //  
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  เรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม เติมภายหลงั** 
 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมีจาํนวน
ตํา่กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและเปล่ียนแปลงอตัราค่า
เดินทาง 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 30-35 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การดาํเนินการขอวีซ่า 

  กรณีท่านท่ีต้องการเดินทางโดยแยกกลบั ไม่ต้องการกลบัพร้อมคณะ กรณุาแจ้งความจาํนงกบัเจ้าหน้าท่ี 
เน่ืองจากหากมีความต้องการแยกกลบัจะต้องซ้ือตัว๋โดยสารเป็นตัว๋เด่ียวและมีค่าธรรมเนียมในการทาํตัว๋เด่ียว 
เชค็ราคาได้จากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 
อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไครส้ทเ์ชริช์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 

กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

นิวซีแลนด ์เกาะใต้ 7วนั /SQ 
ล่องเรือกลไฟ+มิลฟอรด์ซาวน์-ชมปลาวาฬท่ีไคครู่า  

มี.ค.- เม.ย. 2563 พ.ค.-มิ.ย.2563  

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 83,800 82,500 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 82,900 81,500 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 80,900 79,500 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 78,900 77,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,300 11,300 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครื่องบิน ท่านละ 46,900 45,800 
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 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสุดไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่21 

ธ.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ  

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่าบริการ ชาํระเพ่ิมพร้อมค่าทวัรท่์านละ 4,900 บาท 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ชาํระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ย

ตวัท่านเอง 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร์) 
 ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะขายเน็ตเป็นชัว่โมงหรอืมี

สญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบี้ของโรงแรมเท่านัน้ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั , ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง 
ๆ  

การชาํระเงิน    ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดย
เรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

การยกเลิก 

***กรณีท่ีลกูค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณี*** 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ ังกล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่านบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกัเด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 
ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีศนูยย่ื์นวีซ่านิวซีแลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 30-35 วนั 
-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือทาํการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิั ทฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใช้หนงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง  ใช้ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่ เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  (ตวัจรงิ ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน , ตําแหน่งงาน เป็นตน้  (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ  ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ ) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนา
บตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  ใช้สาํเนาทะเบยีนการคา้  หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอื
รบัรองบรษิทั โดยจะตอ้งคดัสาํเนามาไมต่ํ่ากวา่ 3 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีน
สมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะ เบยีนสมรส
พรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ี ภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณนีี้หากความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่นี้)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
 สเตทเมน้ท์ (Bank Statement) บญัชีออมทรพัย ์ ออกโดยธนาคารอพัเดท ไมเ่กิน 15 วนั และออกย้อนหลงั

ไมน้่อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคารทุกหน้า (ยอดเงินไมน้่อยกว่า 6 หลกั)  
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา 
- กรณรีบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย   
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํ
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือําเภอ จากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้ งมีหนงัสอืยนิยอม จาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา  หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คู่จะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชย
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คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบั บจรงิจากอําเภอตน้สงักดั  พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร  

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงั บมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในกา รเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

***กรณทีีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง บรษิทัฯจะด าเนนิการและแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทาง
มากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทาง 30 วนั ในกรณทีีว่ซีา่ไม่ผา่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนด
วนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผิดชอบไมว่า่กรณไีด ๆ ทัง้สิน้ และจะไมร่บัผดิชอบกรณเีพือ่น
รว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
คา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรือผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณนีี้ *** 

***กรณีผูสู้งอายุ 75 ปีข้ึนไป ท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน และมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่ในการทาํประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเอง (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ)   
 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
 1. หากทา่นถูกปฏเิสธการออกวซีา่ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากตอ้งการยืน่
คาํรอ้งขอวซีา่ใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหม ่พรอ้มเตรยีมเอกสารชดุใหมท่กุครัง้  
 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซีา่ลา่ชา้ไมท่นักาํหนดวนั เดนิทาง  สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไป
แลว้ และทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซีา่อนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 4. กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิ
วซีา่ของทา่น ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
เงือ่นไขสาํคญัของการพจิารณาวซีา่ 
การพจิารณาอนุมตัวิซีา่นัน้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซีา่ไมส่ามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์
ทีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้ 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
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***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่ว เชน่กนั 
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  
 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ลว่งหน้า แต่หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเที่ ยวยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจาก
ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนงึถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั *** 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)..................................................... ..............................................................................  
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................... .. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................    (ภาษาองักฤษ)..........................................................  
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................. ..................  วนัเดือนปี เกิด .................................................  
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................  
     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ...............................................................  

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่        หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล..................................................................................  
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ............................................. ...  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา .....................................  

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 ............................................. ..................................................................................................................  
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 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 

 ............................................................................................................................. ....................................  
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น .................................. ......... 
 โทรศพัทมื์อถือ ............................................  อีเมลล ์..............................................................................   

 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(ส ำคญัมำกตอ้งกรอกทุกท่ำน) 
 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).............................................................................................  
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................  

 ............................................ ......................................................... รหสัไปรษณีย ์       

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................  

 โทรศพัท ์............................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้มี) .................................  

 

 กรณีศึกษำอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา 

(ภาษาองักฤษ)...............................................................  

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................  
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย......................................................................................................  
 

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ..............................  รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................. .........................  

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
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ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ...................................................................................................... ...............................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 
 
 

 
 

 


