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ไครส้ทเ์ชิรช์-เทคาโป-ควีนสท์าวน-์แอรโ์รวท์าวน ์

ครอมเวลล-์โอมารามา่-ไคครูา่-โรโตรวั-อ็อคแลนด ์ 
ชมปลาวาฬที&ไคครูา่+ถํ)าหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่

นั&งกระเชา้สกายไลนก์อนโดลา่ 
ชมความงามของเกาะใตแ้ละเกาะเหนือ  ชมเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

และเมืองควนีสท์าวน ์ชมทะเลสาบสีเทอควอยส ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ 

ล่องเรือชมปลาวาฬ ท่องเที$ยวเมืองแห่งความรอ้นใตพิ้ภพ ชมโชวต์ดัขนแกะ 

และหนอนเรืองแสงของถํ+าไวโตโม่ ลิ+มรสกุง้มงักรและเป๋าฮื+อทะเลใต ้
โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 

 ทางบรษิทัฯ ขอนําท่านเดนิทางสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์ ประเทศที �มคีวามงดงามของธรรมชาตไิม่รูล้มืดว้ยสายการบนิ
สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  นําท่านเที �ยวชมสถานที �ขึ+นชื �อของเกาะใต ้และเกาะเหนือ  
 

ไครส้ทเ์ชิรช์ เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ  ที �มทีศันียภาพคลา้ยเมอืงองักฤษมากที �สดุ  
เทคาโป   ชมทะเลสาบที �มสีเีขยีวอมฟ้า ซึ �งสพีเิศษนี+เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารนํ+าแขง็ของภูเขาที �มหีมิะปกคลุมตลอดปี

ไหลลงสูท่ะเลสาบ 

ควีนสท์าวน์ เมอืงที �ตั +งอยู่รมิทะเลสาบวาคาทปี ู  เมอืงในฝนัของนกัท่องเที �ยว ดื �มดํ �ากบัความงามของเมอืงควนีสท์าวน์ นํา
ท่านล่องเรอืกลไฟโบราณที �มคีวามเก่าแก่เกอืบรอ้ยปี พรอ้มชมการแสดงการตดัขนแกะและการตอ้นแกะจาก 

  สนุขัแสนรู ้
 



 

 

 

 

 

ไคครูา่  เมอืงแห่งการล่าปลาวาฬ ซึ �งครั +งหนึ �งในอดตีเมอืงนี+เป็นเมอืงหนึ �งที �มกีารล่าปลาวาฬอย่างมาก นําท่าน
ล่องเรอืชมปลาวาฬที �สว่นใหญ่มาหากนิบรเิวณเมอืงไคครู่าแห่งนี+ 

ออ็คแลนด ์ ชมความงามของเมอืงออ็คแลนด ์เมอืงที �ไดร้บัสมญาว่า เมอืงแหง่การเล่นเรอืใบและชมภูเขาไฟที �ดบัแลว้  
ถํ�าไวโตโม ่ ชมถํ+าหนิงอก หนิยอ้ย ล่องเรอื ชมตวัหนอนเรอืงแสง  
โรโตรวั เมอืงแห่งความรอ้นใตพ้ภิพ ชมการสาธติการตดัขนแกะ การตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้ชมปลาเทรา้หลากหลาย

พนัธุ ์และนกกวี ีและทานอาหารคํ �า อาหารที �ปรุงแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวร์ะบาํพื+นเมอืง 
 

 กาํหนดวนัเดินทาง  "#-%& ส.ค. / %)-*# ส.ค./ ")-%# ก.ย./ *&-&" ก.ย.#% 

    "#-%& ต.ค./ %,-*% ต.ค. / %--*. พ.ย. / "%-"- ธ.ค.#% 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์

09.�� น. พรอ้มกนัที�สนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู ชั �น � ประตทูางเขา้หมายเลข � เคาน์เตอร ์K8-20 สาย
การบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าที�คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระ 

��.�� น. นําทา่นเหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร ์ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� SQ975 

��."�น. เดนิทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์จากนั �นนําทา่นเปลี�ยนเครื�อง 

�'."� น. นําทา่นออกเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� SQ297 
 

วนัที 3สอง ไคร้สท์เชิรช์-เทคาโป 
�'..� น.  เดนิทางถงึ ถึงเมืองไคร้สท์เชิรช์ เมอืงสาํคญัเมอืงหนึ�งของเกาะใต ้ ประเทศนิวซแีลนด ์ นําทา่นผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  จากนั �นนําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ นําทา่นชม
เมอืงที�ไดช้ื�อว่าเป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผา่นชมสวนสาธารณะแฮกลยี ์  ศาลาว่าการ
ประจาํเมอืง  ชมความงามของแมนํ่�าเอว่อน  ชมสวนพฤกษศาสตร ์ (สถานที�บางแหง่อยูใ่นเขต Red 

Zone ซึ�งไมส่ามารถเขา้ไดห้รอืเขา้ชมบางแหง่ได ้ จนกว่าจะมกีารรบัแจง้ใหเ้ขา้ชมไดอ้กีครั �งตาม
กาํหนดของรฐับาลนครไครส้ทเ์ชริช์) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   นําทา่นเดนิทางสู ่ เทคาโป ซึ�งเป็นที�ตั �งของทะเลสาบสเีขยีวอมฟ้า ซึ�งสพีเิศษนี�เกดิจากแรธ่าตุผสมกบั

ธารนํ�าแขง็ของภเูขาที�มหีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสาบ ทะเลสาบแหง่นี�ในฤดหูนาวจะ
กลายเป็นนํ�าแขง็ สามารถเล่นสเกต็นํ�าแขง็ได ้หรอืในฤดรูอ้นอากาศแจ่มใส จะกลายเป็นสฟ้ีาอมเขยีว 
หรอืในยามที�อากาศสว่างไสว นํ�าในทะเลสาบจะกลายเป็นสนํี�านม ชม ทะเลสาบเทคาโป ทา่นจะได้
เหน็ โบสถข์นาดเลก็ The Church of Good Shepherd  ซึ�งในปจัจุบนัยงัใชใ้นประกอบพธิกีาร
ต่างๆ อยู ่ เมื�อทา่นเขา้ไปในโบสถ ์ และมองผา่นหน้าต่าง ทา่นจะตะลงึกบัความงดงามของทะเลสาบ 
มองแลว้คลา้ยดงัภาพวาดแหง่จนิตนาการ ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะคอลลี7ซึ�งสรา้งไวเ้พื�อเป็น
การยกยอ่งคณุความดแีละความสามารถที�ชว่ยชาวนิวซแีลนดใ์นการตอ้นแกะบนที�ราบแมค็เคนซี�แหง่ 

 



 

 

 

 

   นี�  จากนั �นนําทา่นเดนิทางผา่นชมทะเลสาบปคูาก ิซึ�งในยามที�อากาศสดใส สามารถมองเหน็ยอดเขา
เมา้ทค์กุที�มเีทอืกเขาสงูถงึ >,@�> เมตร ที�อยูใ่นแนวเทอืกเขาแอลป์ เหนือยอดเขามหีมิะและธาร
นํ�าแขง็ปกคลุมตลอดปี (ทา่นใดตอ้งการขึ�นเฮลคิอปเตอร ์ เพื�อจะชมยอดเขา กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัร ์
A-C วนั เนื�องจากมไิดร้วมอยูใ่นรายการ ราคาเฮลคิอปเตอร ์ขึ�นอยูก่บัระยะเวลาในการชม) 

คํ7า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นนําทา่นเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมระดบั > ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัที 3สาม  เทคาโป- ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม    
  นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองควีนสท์าวน์ เมอืงท่องเที�ยวอนัดบั A ของเกาะใต ้ตั �งอยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ู

ทะเลสาบแสนสวยที�ลอ้มรอบดว้ยตน้หลวิ และเทอืกเขารมีารค์เคเบิ�ลสวยงามอยา่งยิ�ง และยงัใชเ้ป็นที�
ประกอบฉากถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื�องดงัแหง่ยคุเดอะลอรด์ออฟเดอะรงิอกีดว้ย   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพื�อนําทา่น ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw  ที�มอีายเุกา่แกก่ว่า

เกอืบรอ้ยปี ซึ�งในอดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ้า่นหนิเป็นเชื�อเพลงิในการแลน่เรอือกีดว้ย 
และยงัใชม้าจนถงึปจัจุบนั ทา่นสามารถเดนิชมภายในเรอืที�มเีครื�องยนตแ์บบโบราณ พรอ้มรบัฟงั
เพลงขบักล่อมจากเปียโนอนัแสนไพเราะ ใหท้า่นชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ ที�เตม็ไปดว้ย
ดอกไมม้ากมายในยามฤดรูอ้นและฤดใูบไมผ้ล ิ และบรรยากาศอนังดงามในยามฤดใูบไมร้ว่งและฤดู
หนาว  (ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยดุให้บริการเพื7อปรบัปรงุเรือให้อยู่ใน
สภาพที7สามารถต้อนรบันักท่องเที7ยวได้อย่างยาวนาน ดงันั>นในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสาร
เป็นเรือชนิดอื7นแทน)   กอ่นนําทา่นโดยสารเรอืกลบัสูค่วีนสท์าวน์ อสิระใหท้า่นชมเมอืงและชอ้ป
ปิ�งสนิคา้จากยา่นใจกลางเมอืงควนีสท์าวน์ เพลดิเพลนิกบัการชมววิในเมอืง ชมิของหวานชื�อดงั รี
มารค์เคเบิ�ลสวที และรา้นไวน์ และถ่ายภาพกบัมมุสวยงามต่าง ๆ อาท ิ หอนาฬกิา วอรค์กิ�งสตรที 
เป็นตน้  

คํ7า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นนําทา่นเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมระดบั > ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัที 3สี 3  ควีนสท์าวน์-แอรโ์รวท์าวน์-ครอมเวลล-์โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟารม์ปลาแซลมอน-ไคร้สเชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  
   จากนั �นนําทา่นผา่นชมกจิกรรม ทา้ความเสยีวที�ข ึ�นชื�อที�สดุของนิวซแีลนด ์ การกระโดดบั >นจี>จมัพ ์

กฬีาทา้ความหวาดเสยีวที�มตีน้กาํเนิดที�ประเทศนิวซแีลนด ์ หรอืนั �งเรอืเรว็ OVERJET BOAT ที�ทั �ง
ตื�นเตน้และหวาดเสยีว ในขณะที�เรอืพาลดัเลาะไปตามแมนํ่�าซอ็ตโอเว่อร ์  ผา่นโขดหนิที�ยื�นออกมา
โดยคนขบัผูช้าํนาญ (รายการนี�ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัรโ์ปรดตดิต่อหวัหน้าทวัรเ์พื�อทาํการจองควิล่วงหน้า
A-Cวนั) นําทา่นชมเมอืงของนักขดุทอง “แอรโ์รวท์าวน์” ซึ�งเป็นเมอืงเลก็ๆตั �งอยูบ่รเิวณเชงิเขา ที�นี� 

 



 

 

 

 

   เป็นเมอืงขดุทองเกา่ที�อนุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งดทีี�สดุ ในยคุตื�นทอง ปีคศAFG� เคยมปีระชากรมากกว่า
@,HHHคน และเป็นเพยีงหนึ�งในเมอืงขดุทองสมยัเกา่ ที�เหลอือยูเ่พยีงไมก่ี�แหง่ ซึ�งไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็น
เมอืงรา้ง หรอืเปลี�ยนรปูแบบไปเป็นเมอืงที�พฒันาอยา่งทนัสมยั แมว้า่แอรโ์รวท์าวน์เป็นเมอืงเลก็ๆ 
แต่กเ็ตม็ไปดว้ยนกัทอ่งเที�ยว สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมืองครอมเวลล ์ใหท้า่นแวะซื�อผลไม้
สดนานาชนิดของนิวซแีลนด ์(ตามฤดกูาล) แยมผลไม ้ ชอ็คโกแลต็  ขนมอบแหง้ หรอืชมิไอศครมีโฮ
กี�โปกี� และอื�นๆ กอ่นเดนิทางสู ่เมืองโอมาราม่า เมอืงเลก็ๆ ที�สวยงามบนที�ราบสงูโอบลอ้มดว้ย
เทอืกเขาสงูที�สวยงาม ไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงแหง่เครื�องร่อน ซึ�งมลีมแรงเหมาะสาํหรบัผูท้ี�ชื�นชอบการเล่น
เครื�องรอ่น อกีทั �งเมอืงนี�ยงัมทีี�พกั และรสีอรท์เลก็ๆ น่ารกั ไวส้าํหรบัตอ้นรบันกัทอ่งเที�ยว  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบี์คิว  
บา่ย  นําทา่นแวะชมฟารม์ปลาแซลมอน Salmon Farm ที�เมอืงทไวเซลิ ใหท้า่นไดช้มวธิกีารเพาะเลี�ยง

ปลาแซลมอนซึ�งทกุทา่นสามารถรว่มกจิกรรมใหอ้าหารปลาและนอกจากนั �นยงัสามารถเลอืกซื�อและ
ชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ย จากนั �นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมืองไคร้สเชิรช์ ระหว่างทางใหท้า่น
ไดแ้วะชอ้ปปิ�งสนิคา้ที�ระลกึของประเทศนิวซแีลนด ์ อาท ิ ครมี รกแกะหรอืครมีหน้าเดง้ เซรั �มรกแกะ 
ชอ้คโกแลต็ ผลติภณัฑบ์าํรงุสขุภาพ และผลติภณัฑท์ี�ทาํจากขนแกะ ต่างๆ รวมทั �งขนแกที�นํามาผลติ
อยา่งด ีพรอ้มบรรจุหบีหอ่ใหท้า่นซื�อเป็นของฝาก  

คํ7า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นนําทา่นเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมระดบั > ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัที 3ห้า  ไคร้สท์เชิรช์-ไคครูา่-ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม    

 จากนั �นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ไคครู่า เมอืงเลก็ๆทางฝ ั �งรมิทะเลตะวนัออกในอดตีไคครูา่เคยเป็น
ศนูยก์ลางของเมอืงทา่เรอืล่าปลาวาฬและปจัจบุนัไดม้กีารทาํสมัปทานกนัอยา่งจรงิจงั และไดพ้ฒันา
กลายมาเป็นการบรกิารดา้นการทอ่งเที�ยว และเปิดเป็นบรกิารล่องเรอืเพื�อไปชมความเป็นอยุอ่ยา่ง
ธรรมชาตขิองปลาวาฬ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พรอ้มให้ท่านลิ>มรสกุ้งมงักร ในสไตลช์าวนิวซีแลนด ์
บา่ย   นําทา่นล่องเรือชมปลาวาฬ ทา่นจะไดพ้บกบัปลาวาฬหลายพนัธุ ์ อาท ิ สเปิรม์ ไพลอต หลงัคอ่ม 

รวมทั �งปลาวาฬเพชรฆาต ิ และยงัสามารถเหน็แหล่งอาศยัของปลาโลมาดสักี� และปลาโลมาปากขวด 
ชมุนุมกนัอยูบ่รเิวณไหล่ทวปี หา่งจากชายฝ ั �งไป A กโิลเมตร เพื�อหาอาหารโดยเฉพาะสตัวนํ์�าเลก็ ๆ 
ที�เรยีกว่า แพลงตอน ซึ�งเป็นอาหารหลกัของปลาวาฬแบบมบีาลนี (การชมปลาวาฬต้องขึ>นอยู่กบั
สภาพภมิูอากาศเป็นหลกั) ทา่นอาจจะไดช้มเหลา่ปลาโลมาแหวกว่ายไปกบัเรอืของทา่น จากนั �นนํา
ทา่นเดนิทางกลบัสู ่ไคร้สท์เชิรช์ 

คํ7า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นนําทา่นเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมระดบั > ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 



 

 

 

 
   

วนัที 3หก  ไคร้สท์เชิรช์-โรโตรวั-สกายไลน์กอนโดล่า-อะโกรโดม-เรนโบวส์ปริง-เทปยุย่า-โรโตรวั 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   จากนั �นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
�'.�� น.  ออกเดินทางจากไคร้สท์เชิรช์ โดยสายการบินในประเทศ   
��."� น.  เดนิทางถงึ โรโตรวั เมอืงแหง่ความรอ้นใตพ้ภิพ  ใหท้า่นรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนั �นนําทา่นสูส่ถานี

 กระเชา้เพื�อนําทา่นนั �งกระเชา้ สกายไลน์กอนโดล่าไรด ์ ข ึ�นสูย่อดเขา โงโงทาฮ่า ใหท้า่นชม
 ทศันียภาพอนังดงามของทวิเขา และตวัเมอืงดา้นลา่งและทะเลสาบงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์บนภตัตาคารของสกายไลน์ 

บา่ย   นําทา่นสู ่อะโกรโดม เพื�อชมการแสดงของแกะสายพนัธุต่์างๆ ที�ใหท้า่นไดส้มัผสัถงึความน่ารกั และ
ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตดัขนแกะ การตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้ การรดีนมววั การป้อนนม
ลกูแกะ  จากนั �นนําทา่นเดนิทางสู ่เรนโบวส์ปริง สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเทรา้ ที�มจีาํนวนนบัหมื�นตวั
จากทะเลสาบมาวางไขต่ามธรรมชาต ิ ชมตน้เฟิรน์สเีงนิสญัลกัษณ์ของประเทศนิวซแีลนด ์ นําทา่นสู ่
เทปยุย่า (Te Puia) ศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี อาท ิ เชน่ การ
แกะสลกัไม ้ และการทอเครื�องนุ่งหม่ พรอ้มชมบ่อนํ�าพรุอ้น บ่อโคลนเดอืด สิ�งมหศัจรรยท์ี�เกดิขึ�นจาก
พลงัความรอ้นใตพ้ภิพที�พวยพุง่จากพื�นดนิ และแรธ่าตุต่าง ๆ ตามธรรมชาตทิี�เกดิจากพลงัความรอ้น
ใตพ้ื�นดนิในบรเิวณนี� ชมนกกวีสีตัวส์ญัลกัษณ์ของประเทศนวิซแีลนดท์ี�หาชมไดย้าก   

คํ7า   รบัประทานอาหารคํ�า แบบฮาหงิ ซึ7งเป็นวิธการทาํอาหารของชาวเมารี พร้อมชมเมารี
คอนเสิรต์ การแสดงจากชาวเมารีซึ7งเป็นการแสดงพื>นเมืองของนิวซีแลนด ์   

จากนั �นนําทา่นเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมระดบั > ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
  

วนัที 3เจด็ โรโตรวั-ไวโตโม่-ถํ�าหนอนเรืองแสง-ออ๊คแลนด-์กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  จากนั �นนําทา่นเดนิทางสู ่ นครออ๊คแลนด ์ เมอืงหลวงของประเทศ
นิวซแีลนด ์ ระหวา่งทางใหท้่านชมทศันียภาพอนังดงาม  นําทา่นเดนิทางสู ่ถํ>าไวโตโม่ ชมความงาม
ของถํ�าหนิงอก หนิยอ้ยที�งอกเองตามธรรมชาตโิดยใชเ้วลาหลายรอ้ยปี  ล่องเรอืชมตวัหนอนนบัลา้นๆ 
ตวั สอ่งแสงระยบิระยบัสวยงามเพื�อใชล้่อแมลงเป็นอาหาร นบัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี�หาดู
ไดย้ากยิ�ง   

เที7ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบารบี์คิว  
บา่ย   จากนั �นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมืองออ็คแลนด ์ไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงแหง่การล่องเรอืใบ  เมอืงที�ใหญ่เป็น

อนัดบัหนึ�ง และเป็นเมอืงที�สาํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ ของเกาะเหนือ นําชมทา่เรอืรมิ
อา่วที�สวยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลาํ ชมสะพานฮาเบอร ์ชมววิของยอดเขาอเีดน เป็นภเูขาไฟที�ดบั
แลว้ ผา่นชมหมูบ่า้นพาเนลล ์ที�เป็นอาคารบา้นเรอืนสมยัตั �งเมอืงออ็คแลนด ์ เมื�อเวลาผา่นไปไดม้กีาร
ปรบัปรงุใหด้ขี ึ�น โดยพฒันาหมูบ่า้นนี�ใหเ้ป็นรา้นคา้และรา้นอาหาร   

คํ7า   รบัประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร **พร้อมให้ท่านลิ>มรสเป๋าฮื>อทะเลใต้**   
  สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ 

�..�� น.  เหนิฟ้าออกจากนครออ๊คแลนด ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที�ยวบนิที� SQ4282  
 



 

 

 

 

 

วนัที 3แปด ออ๊คแลนด-์สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 

�E."� น. เดนิทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์ 
09.35 น. เดนิทางออกจากประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที�ยวบนิที� SQ972 

��.05 น.  เดนิทางถงึสนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู ทา่อากาศยาน กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี 3ยน ขึ�นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซม
ถนน  สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อื �นๆ 

ที �ไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซึ 3งอาจมีการปรบัเปลี 3ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง    "#-%& ส.ค. / %)-*# ส.ค./ ")-%# ก.ย./ *&-&" ก.ย.#% 

    "#-%& ต.ค./ %,-*% ต.ค. / %--*. พ.ย. / "%-"- ธ.ค.#% 
 

นิวซีแลนด ์เกาะใต้+เกาะเหนือ G วนั /SQ  
ไคร้สท์เชิรช์-ควีนสท์าวน์-ออ็คแลนด ์ 

ส.ค. / ก.ย.E� �G-�� พ.ย.E� ต.ค. / ธ.ค.E� 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ '.,��� 'E,'�� 'G,'�� 
เดก็อายตุํ�ากว่า AC ปี พกักบัผูใ้หญ่ A ทา่น '�,'�� '�,'�� 'J,'�� 
เดก็อายตุํ�ากว่า AC ปี พกักบัผูใ้หญ่ C ทา่น (เสรมิเตยีง) '�,'�� '.,'�� '�,'�� 
เดก็อายตุํ�ากว่า AC ปี พกักบัผูใ้หญ่ C ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) G','�� '�,'�� '.,'�� 
พกัเดี�ยว เพิ�มทา่นละ ��,'�� �.,'�� �.,'�� 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตั Kวเครื7องบิน ท่านละ E�,.�� E�,��� E�,'�� 

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุป๊และค่าบริการท่านละ ",��� บาท  
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ �,G�� บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธิM ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ>ามนั  ในกรณีที7สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ7มเติมภายหลงั** 
 

หมายเหตุ 
• การเดนิทางในแต่ละครั �งจะตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารที�เป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํ�ากว่า C� ทา่น หากผูโ้ดยสารมจีาํนวนตํ�า

กว่าจาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางและเปลี�ยนแปลงอตัราคา่เดนิทาง 

• การดาํเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวมประมาณ 20-25 วนั ดงันั �นจงึขอความรว่มมอืในการ
จดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยื�นขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ทั �งนี�เพื�อเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวซีา่ 

•  กรณีทา่นที�ตอ้งการเดนิทางโดยแยกกลบั ไมต่อ้งการกลบัพรอ้มคณะ กรณุาแจง้ความจาํนงกบัเจา้หน้าที� 
เนื�องจากหากมคีวามตอ้งการแยกกลบัจะตอ้งซื�อตั Pวโดยสารเป็นตั Pวเดี�ยวและมคีา่ธรรมเนียมในการทาํตั Pวเดี�ยว เชค็
ราคาไดจ้ากเจา้หน้าที�ทวัร ์

• กรณีทา่นที�มตีั Pวของสายการบนิอื�นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ั Pวโดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ 
กรณุาแจง้ล่วงหน้าเนื�องจากมกีารเกี�ยวขอ้งกบัการยื�นวซี่า ซึ�งผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื�นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

อตัรานี>รวมบริการ 

• คา่ตั Pวเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ไครส้ทเ์ชริช์// ออ็คแลนด-์กรงุเทพฯ 
ชั �นประหยดั 

• คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองทา่นต่อหนึ�งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบ ุ

• คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ที�คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ A,HHH,HHH บาท เดก็อายตุํ�ากว่า A ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ @� ปีไดร้บัความคุม้ครอง �HH,HHH บาท (ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนั) 
• คา่ภาษนํี�ามนัเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที�  HF พ.ค.C�GA 
 

อตัรานี>ไม่รวมบริการ 

• คา่นํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (>H กโิลกรมั/ ทา่น สาํหรบัสายการบนิระหว่าง
ประเทศ และ C> กโิลกรมั/ทา่น สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ)  

• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่าบริการ ชาํระพร้อมค่าทวัรท่์านละ ",��� บาท 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ที7จะต้องชาํระเพิ7มพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ �,G00 บาท 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึ�งขึ�นอยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
• คา่นํ�าดื�มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกนํ�าดื�มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของที�ระลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื�องจากโรงแรมโดยสว่นใหญ่จะขายเน็ตเป็น

ชั �วโมงหรอืมสีญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบี�ของโรงแรมเทา่นั �น 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํ�ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที�
เกี�ยวกบัวซี่า หรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน ��,��� บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที�
เหลอืจะขอเกบ็ทั �งหมดกอ่นเดนิทาง CA วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัรท์ั �งหมด 
 

การยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิมากกว่า �� วนัทาํการแต่ไมเ่กนิ TH วนัทาํการบรษิทัขอสงวนสทิธิ Oในการเกบ็เงนิมดัจาํคา่ตั Pว
โดยสารเครื�องบนิ (เงื�อนไขตามที�ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารดาํเนนิการในการยื�นวซี่าแลว้ ขอสงวน
สทิธิ Oในการเกบ็คา่ธรรมเนียมในการยื�นวซี่าทา่นละ �,HHH บาท 

• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า �� วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์
• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ั �งหมด 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดยื�นวซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํที� CH,HHH.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยื�นวซี่าทา่นละ �,HHH บาท 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั Pวโดยสารเครื�องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการ
คนืเงนิมดัจาํ กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั Pวโดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Oไมค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทั �งหมด 
 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 

o กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึ�นและมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื�องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื�นๆ ที�มี
เหตุทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้ม
นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญู 
 



 

 

 
 

 
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ�ากว่า
มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Oไมร่บัภาระความรบัผดิชอบ 
คา่ใชจ้่ายในนํ�าหนกัสว่นที�เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนด
ที�ชดัเจนในเรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า � - � ชั �วโมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั �งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัที�สถานที�เขา้ชมนั �นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที�
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนั �น ๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั �นๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื�องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที�เดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันั �นขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 6 ทา่น / 6 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ � เตียงเดี�ยว แต่อาจจะได้เป็น % เตียง
ใหญ่กบั % เตียงพบัเสริม โดยในกรณีที�พกั � ท่านบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบที�
เสริมเตียงได้ ดงันั*นอาจต้องเสียค่าห้องพกัเดี�ยวเพิ�มหรือนอนห้องละ � ท่านแบบไม่มี
เตียงเสริม 

2. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึGนมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิ Kในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง
อาบนํGา ซึ�งขึGนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั Gนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

 

 



 

 

        เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์
 

ปัจจบุนัการยื7นขอคาํร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์ ใช้ระยะเวลาในการอนุมติัวีซ่า
โดยรวมประมาณ ��-�� วนัหลงัจากการยื7นขอคาํร้อง และกรณุากรอกข้อมลูเบื>องต้นให้
ครบถ้วนเพื7อใช้ในการกรอกข้อมลูในการยื7นคาํร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชี>การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัที�ทาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั �น (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ A 
เดอืนนบัจากวนัยื�นวซีา่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นั �น (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ตาํแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนา
บตัรประจาํตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ A เดอืนนบัจากวนัยื�นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํ�ากว่า > เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านที7เป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ี พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีน

สมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ี พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทั �งนี�เพื�อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชี�แจงเกี�ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที7ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี�แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี�แจงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์ โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี�หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื�นคาํรอ้งขอวซี่านี�)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ A เดอืนนบัจากวนัยื�นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
• บญัชีออมทรพัย ์โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน �� วนั และออกย้อนหลงัไม่น้อย

กว่า E เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร ยอดเงินไม่น้อยกว่า E หลกั  
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั >งนี> เพื7อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที7จะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื7อกลบัสู่ภมิูลาํเนา 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร A ฉบบั และทาํจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พื�อชี�แจงต่อสถานทตูอกี A ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยที�มกีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร A ฉบบั และทาํ
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชื�อและความสมัพนัธช์ี�แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

• เดก็อายตุํ�ากว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือาํเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทั �งกบับดิาและมารดา  



 

 

 
 

 
ทั �งคูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ื�นโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชย
คา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพื�อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

• กรณีเดก็ที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร  

• ผูใ้หญ่อายเุกนิ @� ปี จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลที�สถานทตูกาํหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก
แพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยลาํพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด
สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นั �น และผูเ้ดนิทางที�อายเุกนิ @� ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์
และรปูถ่ายสาํหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ย และใบประกนัสขุภาพ (จากบรษิทัประกนัภยั) 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั �ง 
*** หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
*** กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี
ซ่าของทา่น เนื�องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
*** เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทั �งหมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั �งหมด 

**กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื�นวซี่าทา่นจะตอ้งแจง้ความจาํนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า 
แต่หากกรณีทา่นที�ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยื�นวซี่าและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ทา่นนั �นจะตอ้งยื�นเดี�ยวและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยงั
ประเทศตามที�ระบุเทา่นั �น การปฏเิสธวซี่าอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�น
ขอวซี่าทอ่งเที�ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจาก
ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน CH วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�จะคาํนึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื7นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์

�.  ชื� อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ชื� อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ชื� อ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี�ยนชื� อหรือชื�อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที� เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 
*.  สถานภาพ       โสด         แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        หยา่         หมา้ย 

/.   กรณีทา่นที�แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื� อ-นามสกุล.................................................................................. 
      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที� เกิด สาม-ีภรรยา ..................................... 
 

4.  ที�อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์      
 ที�อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์     โทรศพัทบ์า้น ........................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ................................................ อีเมลล ์..............................................................................  

 อีเมลล ์(E-mail)………………………………….....................................….(สําคญัมากตอ้งกรอกทุกท่าน) 
 

8.  ชื� อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที�ทาํนั<นเกี�ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที�อยูท่ ี�ทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  
  ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 
 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์    
 ตาํแหน่งหนา้ที�  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 
 โทรศพัท.์...........................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)........................................................... 

     กรณีศึกษาอยู่กรุณาแจง้ระดบัชั<นหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................... 
 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที� ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 



 

 

 

 

 

=.  ชื� อบุคคลที� ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั<งนี<  (ระบุ)....................................................................................          

@.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน / ปีที�ผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย       เคย (กรณีที� เคยใหร้ะบุวนัที� ) 

    ตั<งแตว่นัที� ......................................... ถึงวนัที� ................................................. ………….รวม.................... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิ< วมือหรือไม ่      ไมเ่คย        เคย   
กรณีที�ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิ< วแลว้ กรุณาระบุวนัที�  ...................................................................................... 

A.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง          มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที�มผูีส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 
ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั       ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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