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Amazing New Zealand  
(Premium Tour) เกาะใต ้7 วนั 5 คืน 

พกัควีนสท์าวน ์2 คืน หอ้งวิวทะเลสาบ /ดนันิดนิ 1 คืน/  

พกัอุทยานเมา้สค์กุ 1 คืน  (วิวเมา้สค์ุก)/ ไครสตเ์ชิรช์ 1 คืน  

(พกัโรงแรม 4+5 ดาว) 

QUEENSTOWN / MT.COOK / DUNEDIN 
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ตามรอยภาพยนตรเ์รื่องดงัจาก NETFLIX ณ ปราสาทลารน์ัคเมืองดะนิดิน 

ล่องเรือชมฟยอรด์ที่มิลฟอรด์ซาวด ์, เยือนเมา้สค์ุก๊ยอดเขาที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด ์

***พกัโรงแรม 4+5 ดาว*** 

• หอ้งพกัวิวทะเลสาบวาคาทีปูควีนสท์าวน ์, หอ้งพกัวิวเมา้สค์ุก๊ , และพกั

โรงแรม 5 ดาวที่ไครสเชิรช์ 

• บุฟเฟ่ตน์านาชาตบินยอดเขาบอ๊บสพ์คี+ลจู 2 รอบ  

• เมนูหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต ้/ เมนูเป็ดปักกิ่ง 

• เมนูสุดพิเศษ !!! กุง้มงักรท่านละ 1 ตวัเสริฟ พรอ้มน ้าจิ้ มซีฟู้ดรสแซ่บ 

• รบัประทานอาหารในไร่ไวน ์ 

DDAA

YY  รายการรายการ  
        อาหารอาหาร  

โรงแรมโรงแรม  

BB  LL  DD  

1 กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์     

2 
ซิดนีย ์– ควีนสท์าวน ์–สกายไลน+์ลูจ 2 

รอบ 
  

 Novotel Hotel (Lakeview)  

หรือเทียบเท่า(4*) 

3 ล่องเรือ มิลฟอรด์ซาวน ์
   Novotel Hotel (Lakeview)  

หรือเทียบเท่า(4*) 

4 
Optional program – ไร่ไวน ์– ดะนิดิน –  

ชมเมือง 
 

  Scenic  Hotel  

หรือเทียบเท่า(4*) 

5 
ปราสาทลานัค – โออามารู – ฟารม์

แซลมอน - เมา้สค์ุก๊ 
 

  Hermitage Hotel  

(MT.Cook view) 

หรือเทียบเท่า(4*) 

6 
เมา้สค์ุก๊ – เทคาโป – ไครสตเ์ชิรช์ –  

อิสระชอ๊บป้ิง 
 

  The George Hotel  

หรือเทียบเท่า(5*) 

7 ไครสตเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ     

ก าหนดการเดินทาง 
เร่ิมตน้ 

126,900.-บาท 
23–28 มีนาคม 2566 

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

11–17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ  

15.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการแควนตสัแอรไ์ลน ์(QF) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินท่ี  QF024  

 

วนัที่สอง  ซิดนีย ์– ควีนสท์าวน ์– สกายไลน ์ลูจ 2รอบ 

06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย ์เผื่อเปล่ียนเครื่องตอ่ไปยงัประเทศนิวซีแลนด ์

09.30 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเที่ยวบินที่ QF121 

14.30 น.  เดินทางถึง เมืองควีนสท์าวน ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

  บริการท่านดว้ย Ferburger เป็นแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังของเมืองควีนส์ทาวน์ ท่ีนักท่องเท่ียวทัว่โลก

รูจ้กัดี แมจ้ะมีเพียงแค่ท่ีน่ีแห่งเดียวโดยไม่เคยเปิดสาขาท่ีอื่นเลย เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2001 

แต่ความอร่อยคุม้ค่าน้ันเป็นท่ีเล่ืองลือกนัปากต่อปากกนัเลยทีเดียว 

 

  ท่านจะสมัผสัไดถึ้งความสวยงามและตกอยูใ่นมนตส์ะกดเม่ือเดินทางมาถึงเมืองแห่งน้ี เมืองเล็กที่

ตั้งอยูใ่นวงลอ้มของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยูร่ิมทะเลสาบวาคาตีปู( ในภาษาเมารีหมายถึง 

อสุรกาย )วิวท่ีสุดประทบัใจอีกอยา่งหน่ึงของเมืองน้ีคือ ทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ท่ีสะทอ้นความงาม

ของทอ้งฟ้าสีคราม เมืองควีนทาวนเ์ป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีไม่ไดม้ีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยงัมี

กิจกรรมอีกมากมายไม่วา่จะเป็นการเดินช๊อปป้ิงในเมืองเน่ืองจากเป็นเมืองเดียวที่รา้นคา้เปิดบริการ

ถึง3ทุ่มทุกวนั  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนสู่ยอดเขาบอ๊บสพี์ค เพื่อพบกบัการ

ชมวิวควีนสท์าวน์แบบพาโนราม่า มองเห็น ยอดเขาโคโรเน็ต พีค และ เดอะ รีมารค์คะเบิล เรียงไล่

ระดบักนัเป็นแนว กระเชา้กอนโดล่าหน่ึงกระเชา้นัง่กนัได ้4 คน และก็มีความปลอดภยัสูง เครื่อง

ทุ่นแรงท่ีแสนจะมีเสน่หช์ิ้ นน้ีเป็นแม่เหล็กที่มีพลงัมหาศาลในการดึงดูดนักท่องเท่ียวมาสมัผสัความ

สูงและความสวยงามท่ีมีรอใหช้มตลอดทั้งปี และใหท่้านไดเ้ล่นลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ ซึ่งเป็นรถ

เลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสงูของยอดเขา

พร้อมทศันียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเดก็และผู้ใหญ่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาบอ๊บสพ์ีค  

 น าท่ านเข้าสู่ที่ พักโรงแรม  NOVOTEL HOTEL  (LAKEVIEW ROOM) (ระดับ 4ดาว)  หรือ

เทียบเท่า 
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วนัที่สาม  ควีนสท์าวน ์– มิลฟอรด์ ซาวน ์– ควีนสท์าวน ์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดินทางสู่มิลฟอรด์ซาวน ์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่

วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอรด์แลนด์ 

(FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซ้ึ่งมีในลกัษณะน้ีเพียง 

2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธารน ้าแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินท าใหน้ ้า

ท่วมแทนท่ีกลายเป็นอ่าวลึกระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามท่ีสรา้งโดยธรรมชาติทะเลสาบ

MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซึ่ง

เป็นวิวอยูเ่บื้ องล่าง  และใหท้่านด่ืมน ้าแร่บริสุทธ์ิจากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชม

น ้าตกท่ีมีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM 

เที่ยง  น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ต่ืนตา

ต่ืนใจกบัภาพของสายน ้าตกอนัสูงตระหง่านของ น ้าตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา 

ชมแมวน ้านอนอาบแดดบนโขดหินอยา่งสบายใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์น

เรือ จากน้ันล่องเรือกลบัสูท่่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศกลบัสู่เมืองควีนสท์าวน์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนูเป็ดปักก่ิง 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม NOVOTEL HOTEL (LAKEVIEW ROOM) (ระดบั 4ดาว) หรือเทียบเท่า 

  (หมายเหตุ ในกรณีหิมะตกหนักหรือไม่สามารถไปมิลฟอรด์ ซาวน์ได ้ จะเปล่ียนทวัรเ์ป็นล่องเรือ

ทะเลสาบวาคาทีปูสู่วอลเทอรพ์ีคไฮคนัทรี่ฟารม์แทนในราคาเดียวกนั) 



Page 5 

 

วนัที่สี่   อิสระกิจรรม – ทานขา้วไร่ไวน ์– ดะนิดิน – ชมเมือง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ใหท้่านอิสระเพื่อท่ีจะท ากิจกรรมท่ีสนุกและมีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์มากมายเรียกไดว้่าหากไม่ท า

กิจกรรมเหล่าน้ีเหมือนไม่ไดม้าถึงนิวซีแลนด์ กิจกรรม

หน่ึงท่ีเมื่อมาถึงนิวซีแลนด์จะพลาดไม่ไดด้ว้ยประการทั้ง

ปวง คือ การนั่งเรือเจ๊ทโบท JET BOAT  เรือเร็วท่ีจะ

กระชากความต่ืนเตน้ของลูกคา้ตลอดเวลาท่ีนั่งอยู่บน

เรือล าดังกล่าวซึ่งจะพบต่ืนเตน้ตั้งแต่เดินทางไป เป็น

กิจกรรมท่ีมีชื่อเสียงอย่างยิ่งของนิวซีแลนด์ท่านจะได้

สัมผัสกับความเร็วหวาดเสียวสุดต่ืนเตน้ท่ีจะท าใหลื้ม

หายใจไปชัว่ขณะหน่ึง เรือล าน้ีจะพาท่านแล่นไปตามเกาะแก่งในล าธานอนัคดเคี้ ยวหลายโคง้ บาง

จุดแฉลบผ่านโขดหิน บางจุดกระแทกผ่านผิวน ้า และเมื่อถึงGame over เรือก็จะสะบัดโคง้ดว้ยแรง

เหวี่ยงมหาศาลหมุน 360 องศา ท่ีจะท าใหห้วัใจของท่านเตน้รวั แต่รบัรองว่าท่านจะกลบัไปพรอ้ม

ความสนุกสนานไม่รูลื้ม (กิจกรรมอยู่นอกเหนือรายการทัวร ์หากสนใจสามารถติดต่อหัวหนา้

ทวัร)์ 

หรือท่านไหนท่ีชอบความสูงและหวาดเสียวของแนะน า

ท่านได้พบกับกิจกรรมสุดท้าทายการ กระโดดบันจ้ี

จมัพเ์รียกไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของคนนิวซีแลนด์เป็นกีฬา

อย่างหน่ึงท่ีแสดงความเป็นลูกผู ้ชายออกมา โดยจะมี

การกระโดจากท่ีสูงตั้ งแต่  35 – 134 เมตร ซึ่ งใน

ปัจจุบันจะมีการใชแ้ถบยางลาเท็กซ์เหนียวผูกติดไวก้ับ

ตวัของนักกระโดด หรือไม่ก็ผูกติดเอาไวท่ี้ขอ้เทา้จากน้ัน

ก็ใหก้ระโดดลงไปไม่วา่จะเป็นกระโดดจากสะพานหรือจากหน้าผา ถือเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีพลาด

ไม่ไดเ้มื่อเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ บนัจี้ จั้มท่ีสะพานคาวารวัน้ีเป็นจุดกระโดดบนัจี้ แห่งแรกของโลกท่ี

เปิดท าการใหนั้กท่องเท่ียวมาสมัผัสประสบการณ์อนัหน้าต่ืนเตน้โดยAJ HACKETT เป็นผูเ้ปิดกิจการ

น้ีเป็นคนแรกในปี1988 ประวติัของการกระโดบันจี้ จมัพ์น้ันยอ้นกลับไปไดห้ลายสิบปี แต่ถา้เป้น

การกระโดดบันจี้ จมัพ์แบบท่ีมีบริการ คือท าเป็นการคา้จริงๆ จงัๆ ครั้งแรก ก็คือท่ีควีนส์ทาวน์ใน
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นิวซีแลนด์น่ีเอง ปัจจุบนัควีนสท์าวน์จึงกลายเป็นเมืองหลวงของการกระโดดบนัจี้ จมัพ ์(กิจกรรมอยู่

นอกเหนือรายการทวัร ์หากสนใจสามารถติดตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 

  ประเทศนิวซีแลนด์น้ันเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์โลกใหม่อนัดบัตน้ๆ เดินทางสู่

อีกหน่ึงไร่ไวน์ชื่อดังท่ีอยู่ใกลเ้มืองควีนสท์าวน์ GIBBSTON WINERY ไวน์ท่ีมีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ท่ี

ไม่ควรพลาดในการซื้ อมีหลายชนิดดว้ยกนัไม่วา่จะเป็นSAUVIGNONBLANC, CHARDONNAY , PINOT 

NOIR  เป็นตน้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ ตะวนัตก ณ ภตัตาคารในไร่ไวน ์

น าท่านชมเมืองแอรโ์ร่ทาวน ์เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารกัท าใหห้ลายๆ คนตกหลุมรกัเพราะมีสีสนัท่ีสดใสมี

เสน่ห์และการรักษาสภาพของรา้นคา้ต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศใหเ้หมือนยุคขุดทองใหม้ากท่ีสุด 

นักท่องเท่ียวจะไดม้ายอ้นประวติัศาสตรก์บัเมืองเล็ก ๆ น้ี ท่ีน้ีเคยร า่รวยมาก่อนเพราะมีการคน้พบ

สายแร่ทองค าท่ีแม่น ้า Arrow ในปี ค.ศ. 1862 เป็นเหตุใหนั้กขุดทองทัว่โลก มุ่งหน้ามาต่ืนทองกัน

ท่ีน่ี เมื่อมีคนมาอาศยัอยู่ก็เริ่มมีเมือง มีโบสถ ์บา้นช่องและรา้นคา้ก็ผุดขึ้ นมา จนเราได้เห็นร่องรอย

ของอดีตท่ีผ่านมาจวบจนทุกวนัน้ี และมีหลักฐานพิสูจน์ไดว้่ามีนักขุดทองจากต่างแดนมามากมาย 

อาทิ ชุมชนชาวจีนท่ีมาต่ืนทองไกลถึงนิวซีแลนด์ดว้ย  นอกจากน้ีท่านจะไดเ้พลิดเพลิน กบัการเดิน

ยอ้นอดีตบนถนนสายหลักของเมืองคือ Buckingham Street ท่ีมีรา้นขายทองหน้าตายอ้นยุค The 

Gold Shop รา้นขายขนมแสนหวาน The Remarkable Sweet Shop ท่ีทุกคนตอ้งเขา้ไปเยี่ยมเยือน  

เดินทางต่อไปยงัเมืองดะนิดิน น าท่านชมเมืองดะนิดินแห่งน้ีไดช้ื่อวา่เป็น “Edinburgh” แห่งแดนใต ้

เพราะเป็นเมืองท่ีมีความเป็น Scottish มาก ชื่อดะนิดิน เองก็เป็นชื่อโบราณในภาษา Gaelic ของ 

Edinburgh ดว้ย ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะในยุคต่ีนทองราว ๆ ปี 1860 มีผูอ้พยพชาวสก็อตมาแสวงโชค

และตั้งรกรากกันท่ีเมืองน้ีกันอย่างคับคัง่ ส่งผลใหด้ะนิดิน เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ เจริญเติบโต

รุ่งเรืองเมืองมัง่คัง่ และตึกรามบ้านช่องของท่ีน้ีเป็นสไตล์ Victorian & Edwardian Building ท่ีมี

เอกลักษณ์ชัดเจน น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า สถานีรถไฟแห่งดะนีดิน (DUNEDIN RAILWAYS 

STATION) ไดช้ื่อว่าเป็นสิ่งก่อสรา้งส าคญัท่ีสุดของเมือง ตั้งอยู่ในจตุัรสัแอนแซค (ANZAC) ออกแบบ

ก่อสร้างโดย GEORGE TROUP มีศิลปะก่อสร้างแบบ FLEMISH ลักษณะเด่นคือ หินท่ีใชใ้นการ

ก่อสรา้งเป็นหินบะซอลตส์ีด าท่ีเกิดจากการระเบิดของภูขาไฟที่น ามาจากดินแดนใกลเ้มือง ทางดา้น

ใตข้องสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสรา้งเหมือนกบัอาคารในสกอตแลนด์ท่ีตอ้ง

มีหอนาฬิกาอยูต่รงกลางหรือดา้นใดดา้นหน่ึงของอาคาร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม   SCENIC SOUTHERN CROSS HOTEL (ระดบั 4ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หา้   ปราสาทลารน์ัค – โออามารู – แซลมอนฟารม์ – เมา้สค์ุก๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทลารน์ัคเป็นหน่ึงในสองปราสาทที่มีในนิวซีแลนด ์ อีกแห่งคือ Cargill’s Castle 

ซึ่งอยูใ่น Dunedin เช่นกนัแต่ทุกวนัน้ีหลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั จึงท าให ้ Larnach Castle ได้

ต าแหน่งปราสาทเพียงหน่ึงเดียวในนิวซีแลนดไ์ปครองโดยปริยาย ปราสาทน้ีสรา้งในยุคต่ืนทอง 

โดยนักธุรกิจใหญ่ผูเ้ป็นนักการเมืองและนายธนาคารชาวสก็อต ซึ่งสรา้งบา้นพกัที่หรูหราเลอค่า

อมตะจนไม่อาจเรียกวา่ ”บา้น”  แต่ตอ้งเรียกวา่ “ปราสาท”  เพราะมีหอ้งมากมายถึง 43 หอ้ง มี

คนรบัใชถึ้ง 46 คน มีหอ้งบอลลร์ูมหน่ึงหอ้งท่ีสรา้งใหแ้ก่ลูกสาวคนโปรดจากน้ันปราสาทแห่งน้ีก็ถูก

ขายเปล่ียนมือมาหลายครั้งจนกระทัง่ตอนน้ีถูกครอบครองโดยตระกูล Barker ซึ่งท่านจะไดช้มความ

สวยงามของสวนสวยและปราสาทงามหลงัน้ี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยงแบบตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 

เมื องโออามารู เป็น เมืองน่ารักๆริมทะเลอีก เมื องห น่ึงจุด เด่นของเมืองน้ีจะมีหินหินไ ข่

ไดโนเสาร์ หรือ หินโมรากิ เป็นกลุ่ม หินประหลาด  ท่ี เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของ

หินดินดานท่ีถูกคล่ืนลมซัด กัดกร่อน กลายเป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่ ขนาดเส้นศูนย์กลาง

ประมาณ 0.5 – 1 เมตร และ 1.5 – 2.2 เมตร สรา้งความต่ืนตาใหแ้ก่ผูพ้บเห็น หินไข่ไดโนเสาร ์ 

จากน้ันเดินทางต่อไปยังทะเลสาบปูคากิชาวนิวซีแลนด์ใหช้ื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW จาก

ความสวยงามราวกบัภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน ้าในทะเลสาบปูคากิท่ีละลายมาจากน ้าแข็งบนภูเขา

กลายเป็นน ้าท่ีสะทอ้นแสงแดดจนเป้นสีเทอรค์วอยซส์วยจนอธิบายเป็นค าพดูไดย้ากเต็มที 

ระหวา่งทางแวะฟารม์แซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟารม์ ฟารม์ปลาแซลมอนท่ีมีทศันีภาพงดงาม 

ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟารม์แซลมอนขนาดใหญ่แลว้ ยงัมีผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัแซลมอนจ าหน่ายอีกดว้ย เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนเป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีหา้มพลาด 

  จากน้ันเดินทางต่อไปยงัอุทยานแห่งชาติเมา้สค์ุก๊ 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HERMITAGE MT.COOK HOTEL (Mt.Cook VIEW )  

(ระดบั 4ดาว)  หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคารในโรงแรม   
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วนัที่สี่   กิจกรรม OPTIONAL PROGRAM – เทคาโป – ไครสตเ์ชิรช์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมา้สค์ุก๊ อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ ( Aoraki National 

Park )  และเป็นส่วนหนของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเมา้ท์คุก้ท่ีมีความสูงถึง 3,754 

เมตร เป็นยอดเขาท่ีมีความสูงอันดับท่ี 37 ของโลก โดยตั้งชื่อตามกปัตันเจมส์ คุ๊ก นักเดินเรือชาว

องักฤษผูค้นพน้ทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยพลเรือเอก จอหน์ สโตก ในปี1846 ชื่ออาโอรา

กิเป็นชื่อชาวเมารีตั้งชื่อขึ้ น ตามเด็กหนุ่มชาวเมารี เป็นยอดเขาท่ีมีหิมะและธารน ้าแข็งปกคลุมตลอด

ปี หากท่านอยากเห็นถึงความอลงัการของเทือกเขาเลือกซื้ อทัวรห์รือกิจกรรมการนัง่เฮลิคอปเตอรส์ู่

ธารน ้าแข็งทัสมานท่ีท่านไดส้มัผัสความงามของธารน ้าแข็งดว้ยตัวท่านเอง (การนัง่เฮลิคอปเตอรส์ู่

ธารน ้าแข็งทัสมาน เป็นทวัรน์อกรายการมีใหเ้ลือกหลายโปรแกรม ส าหรบัท่านที่สนใจกรุณา

ติดตอ่หวัหนา้ทวัร)์  

จากน้ันเดินทางต่อไปชมทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะ

ความสวยงามแบบท่ีสุดของท่ีสุดบนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจาก

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 700 เมตร น ้าในทะสาบยงัคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นไดช้ัดเจนกว่าตอน

ไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะทอ้นกับผิวน ้ า สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีน ้ าชะลงมา

ระหว่างทางท่ีไหลลงมาจากยอดเขานัน่เองท่ีสรา้งโทนสีฟ้าสวย ๆ ใหก้ับทะเลสาบแห่งน้ี ในอีกมุม

หน่ึงของทะเลสาบเทคาโปไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นทะเลสาบท่ีสวยที่สุดในนิวซีแลนด ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร แบบจีน ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนูหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต ้

  เดินทางสู่เมืองไครสตเ์ชิรช์ เมืองท่ีไดร้บัสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” เน่ืองจาก

สถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองน้ีคล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัยและความ

สะดวกสบายครบครันแต่ก็ยังคงไวซ้ึ่งความสวยงามของธรรมชาติไวอ้ย่างไม่มีท่ีติเป็นอีก1ใน10

เมอืงท่ีไดร้บัการโหวตจากนิตยสาร Lonely Planet วา่เป็นเมืองท่ีน่าอยูแ่ห่งหน่ึงของโล ใ ห้ ทุ ก

ท่านไดเ้รียนรูป้ระวติัศาสตร์ความเป็นมา มรดกทางธรรมชาติ และความงามทางวฒันธรรมของ

นิวซีแลนด์ท่ีพิพิธภัณฑแ์คนเทอเบอรร์ี่ พบกับการจ าลองวิถีชีวิตมนุษย์ยุคดึกด าบรรพ์และชาว

เมารีก่อนท่ีการเขา้มาของยุโรป การสรา้งบา้นแปงเมือง ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาติ และสตัวป่์าท่ี

ส าคัญของประเทศ จากน้ันน าทุกท่านไปเดินเล่นชมสวนสวยงามท่ีสวนพฤกษศาสตรข์องเมืองท่ี

ก่อตั้งข้ึนในปี 1863 เพลิดเพลินกบัสวนกุหลาบท่ีสวยงามและดอกไมน้านาชนิด  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบไทย ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุง้มังกรท่านละ 1 คน เสริฟพรอ้ม

น ้าจ้ิมซีฟู๊ด 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม THE GEORGE HOTEL (ระดบั 5ดาว) หรือเทียบเท่า 

  

วนัที่เจ็ด  ไครสตเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง 

  เดินทางสู่ สนามบินเมืองไครสตเ์ชิรช์ 

06.00 น. ออกเดินสู่ เมืองซิดนีย ์โดยสายการบินแควนตสั เท่ียวบินท่ี QF138 

07.35 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย ์รอเปล่ียนเครื่อง 

09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี QF023 

16.40 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ 

 

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

BW…Amazing New Zealand (Premium Tour) 
เกาะใต ้7 วนั 5 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 22 – 28 มีนาคม 2566  
 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 

(ไม่รวมวีซ่า) 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง 

(ไม่รวมวีซ่า) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่านตอ่หอ้ง 126,900.- บาท 97,900.- บาท 

เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่  120,900.- บาท 91,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 111,900.- บาท 85,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง  107,900.- บาท 78,900.- บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ    24,900.- บาท 24,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านท่ี 3 ลด  3,000.- บาท 3,000.- บาท 
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ก าหนดการเดนิทาง 11 – 17 เมษายน 2566  (สงกรานต)์ 
 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 

(ไม่รวมวีซ่า) 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง 

(ไม่รวมวีซ่า) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่านตอ่หอ้ง 147,900.- บาท 103,900.- บาท 

เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่  141,900.- บาท 97,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 135,900.- บาท 91,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 128,900.- บาท 84,900.- บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  24,900.- บาท 24,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านท่ี 3 ลด  3,000.- บาท 3,000.- บาท 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กว่า 15 ท่าน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในเรื่องตัว๋ท่ีลูกคา้ซื้ อเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ท่ีจะมาเดินทางกบัคณะ

เราหากเที่ยวบินล่าชา้ หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั เพื่อ

แจง้ใหส้ายการบินทราบ ในส่วนท่ีนัง่บนเครื่องบินไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ได ้ทางสายการบินจะจดัท่ีนัง่เป็นกลุ่มคณะ

มาให ้ 

*** กรณีลูกคา้มีวีซ่าอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศโดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบหรือคืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา้

หน้าตรวจคนเขา้เมือง   

* กรณีใชต้อ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class)  หรือ ทารก (Infant) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจาก

เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ  

* กรณีออกตัว๋แลว้มีการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ป

ของสายการบิน 

*ส าหรบัหอ้งท่ีเป็นสามเตียง(Triple Room) โรงแรมในนิวซีแลนด์มีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่

สองเตียงท่ีสามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds) หรืออาจเป็นหอ้ง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 

1 Extra bed) ส าหรบัหอ้งนอน 3 ท่านหรือบางโรงแรมกรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมไม่มีหอ้ง 3 เตียง ลูกคา้

ตอ้งจ่ายค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

อตัราน้ีรวม 

❑ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบินแควนตสัแอรไ์ลน์  

❑ ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ี

ระบ ุ

❑ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

❑ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
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❑ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผูท้ี่เดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊

เท่านั้น ( เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ) และอายุไม่ต า่กวา่ 1 ปี และไม่เกินไม่เกิน 75 ปี 

❑ ค่าน ้ามนัจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วนัท่ี  10 ต.ค. 2565 และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบินมีการปรบัเพิ่มข้ึนหลงัจากน้ี 

อตัราน้ีไม่รวม 

❑ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

❑ ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์ แบบวีซ่าเด่ียว 7,220 บาทตอ่ท่าน  

❑ กรณีท่ีตอ้งมีแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ่มเติม ตอ้งขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า 

❑ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

❑ ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง  

❑ ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

❑ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

❑ ค่าทิปคนขบัรถของนิวซีแลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญตอ่วนั ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประ

เป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง 

เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ 

❑ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์

❑ ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 

❑ ไม่รวมค่าอินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอรเ์น็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ  าเป็นจ  านวน 70,000.-บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

2. ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์

ก่อนเดินทาง 60 ก่อนเดินทาง  

3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวีซ่าล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวีซ่าของท่าน

ไมผ่่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  60 วนัท าการ กรณี

ลกูคา้ที่ผลวีซ่าผ่านก่อน 60 วนัท าการ ขอช าระยอดค่าใชจ้า่ยทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบ

ทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รบัผิดชอบของ

หวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

6. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเงื่อนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทัวรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หาก

ผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วนัท าการคืนค่ามัดจ  าทั้งหมด 70,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 75-89 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  า 70,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ  าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-74 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาล

ตา่งๆ)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์ บริษัทฯจะ

ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทาง  วนัท าการคิดค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริง หากหลงัจากน้ียึดค่ามัดจ  าทั้งหมด 

 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด ์(ตอ้งแปลภาษาองักฤษทุกฉบบั)  

(ใชเ้วลาพิจารณาวีซ่าโดยประมาณ 90 วนัท าการ หรือ 3 เดือน) 

❑ หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือน (มีหน้าวา่งท่ีไม่มีตราประทบัมากกว่า 2 หน้าข้ึน) 

❑ รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว (พื้ นหลงัสีขาว) หา้มสวมเสื้ อสีขาวและสีอ่อนในการ ถ่ายรูปให้

เห็นหน้าชดั (ขนาดรูปจะเท่ากบัรูปในหนังสือเดินทางของไทย) หา้มเซนตช์ื่อหลงัรูป 

❑ ส าเนาทะเบียนบา้น,ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน,ส าเนาทะเบียนสมรส,ใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล(ถา้มี) 

(ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น) 

❑ หนังสือการท างาน 

- กรณีเป็นลูกจา้ง ของบริษัทท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง)   ระบุรายละเอียดการเขา้

ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยืนวี

ซ่า), หรือส าเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็น  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุ

ต าแหน่งอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั. วนัเดือนปีท่ีเริ่มท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร (หนังสือรบัรอง

การท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวีซา) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนา

หนังสือรบัรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน (พรอ้มฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

❑ หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจ ายอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement 

ยอ้นหลงั 6 เดือน (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น)   

❑ กรณีเด็กอายุต า่กว่า 16 ปี (ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งมีใบอนุญาต  

ออกที่อ  าเภอเท่านั้น (เป็นภาษาองักฤษ) 
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- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา จากอ าเภอตนัสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็น

ภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารตา จากอ าเภอตันสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย 

กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกับบิตาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมโดยระบุ

ชื่อ-นามสกุล ความสมัพนัธ์ ผูท่ี้เดินทางไปดว้ยกบับุตรเดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอตันสงักดัเป็น

ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูดู้แลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรบัเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) 

กรณีปิดเทอมใชส้ าเนาบตัรนักเรียน หรือใบวุฒิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

❑ หากท่านตอ้งการใชห้นังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ี เน่ืองจากยื่นวีซ่า

ตอ้งน าพาสปอรต์เขา้ไปในสถานฑูต 

❑ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 90 วนัหรือ 3 เดือน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ท่ียื่นเขา้สถานทูต

แลว้ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไป

ประเทศอื่นก่อน จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า เน่ืองจากบริษัทฯ ตอ้งน าเล่มพาสปอรต์เขา้

สถานฑุตเท่านั้น  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น 

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค า

รอ้งขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ 

และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

3.หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า

ของท่าน ข้ึนอยูก่บัทางบริษัทฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัตามเอกสารท่ีระบุเท่าน้ัน 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่ก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบรษัิทฯ จะน าลงกรอกในฟอรม์วีซ่า ส าคญัมาก ขอ้ใหทุ้กท่านตอบความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................ 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................. 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..........................................................................................

รหสัไปรษณีย ์ .................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถานท่ีท างาน หรือรา้นคา้ ...................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่......................................................................................................................... 

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

โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูก่ินฉนัสามี-ภรรยา   (.....) 

แยกกนัอยู ่

 

 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุ สถาบนัการศึกษา .............................................................................. 

ท่ีอยู ่.......................................................................................................................โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพ่ิมเติม 

10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มีเตียง) 

 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 


