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เปิดประสบการณ์ใหม่กบัประเทศที=เตม็ไปด้วยธรรมชาติสวยงาม ณ นวิซีแลนด ์
เกาะเหนือ ออ๊คแลนด ์เมืองหลวงแสนสวย โรโตรวั มหัศจรรย์แห่งวัฒนธรรมเมารีที=น่าสนใจ  
เกาะใต ้สร้างความประทบัใจผ่านความสวยงามของธรรมชาติ พร้อมการพักผ่อนแบบเตม็อิ=ม 

สมัผัสความแตกต่างในเสน่ห์ของ “เกาะเหนอื - ใต”้ ผ่านการรังสรรค์การเดินทาง ให้เป็นการพักผ่อนอย่าแท้จริง  
คัดสรรที=พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กันและกนั”  

 
กําหนดออกเดินทาง          15-23 ตุลาคม 2558 
วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์  
16.00 น.  คณะเดนิทางพร้อมกนัที=สนามบนิสวุรรณภมู ิประตู 2 ROW: C สายการบินไทย แอรเ์วย ์(TG) เจ้าหน้าที=  
  บริษัทฯ คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 
18.45 น.  ออกเดนิทางสู่ออ็คแลนด ์โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที=ยวบนิที=  TG 491 
  (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 11 ชม.) 
 
วนัทีAสองของการเดินทาง  (2) อ็อคแลนด ์– ชมเมือง - เรนโบว ์สปริงซ-์ โรโตรวั แช่นํD าแร่ ณ POLYNESIAN SPA  
10.45  น.  เดนิทางถงึเมอืงออ็คแลนด ์(เวลาทอ้งถิAนเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นาํท่านผ่านด่านตรวจคน

เข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดย
 เดด็ขาด) หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 

บ่าย   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน 
  นาํท่านเที=ยว ชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที=ใหญ่อนัดับหนึ=ง เป็นเมืองที=สาํคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงิน

ของนิวซีแลนด์ ชมอ่าวที=สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยลาํ ชมสะพาน
ฮาเบอร์ ขึa นชมยอดเขาอีเดน เพื= อชมยอดเขาที=อดีตเป็นภูเขาไฟ 
ปัจจุบนัดบัแล้ว มร่ีองรอยคล้ายกระทะใบใหญ่ มลัีกษณะที=สวยงาม ท่าน
สามารถมองเหน็ทศันียภาพที=สวยงามของเมืองออ็คแลนด์ ผ่านชมบ้าน
เศรษฐีที=ตัaงอยู่บนเนินเขา... จากนัaนเดินทางสู่ โรโตรวั เมืองพลังความ
ร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมาก และยังเป็นเมือง
ท่องเที=ยวที=สาํคัญของเกาะเหนือ จากนัaนนาํท่านเดินทางสู่ เรนโบว ์
สปริงซ์ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พนัธุป์ลาเทราต ์ที=ขึaนชื=อที=สดุแห่งหนึ=งของโรโตรัว ที=มจีาํนวนนับหมื=นตวั 
ท่านสามารถชมปลาเทราต์ตามแหล่งนํaาพุธรรมชาติ ที=อยู่ตาม
เส้นทาง จากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาต ิชมต้น 

  เฟิร์นสีเงิน สัญลักษณ์ของประเทศ... นาํท่านสู่ POLYNESIAN 
SPA สปาดงัระดบัโลก สปาแห่งนีa ได้รับการจัดอนัดบัให้เป็นหนึ=งใน
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สิบอันดับสปาด้านการบาํบัดและความร้อนที=ดีที=สุดในโลก พิเศษ!! ผ่อนคลายกับการแช่นํaาแร่ ในส่วนของ 
PRIVATE POOL พร้อมกบัชมความสวยงามของธรรมชาติ ริมทะเลสาบโรโตรัว (กรุณาเตรียมชุดว่ายนํaา สาํหรับ
การลงแช่นํaาแร่)…   

คํ=า  บริการอาหารคํ=าในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรสกบัอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดงพืaนเมืองแบบเมารีที=
  อนุรักษ์ไว้เป็นวัฒนธรรมและประเพณอีนังดงาม     
ทีAพกั   MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า         
   

วนัทีAสามของการเดินทาง (3)       โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี - ฟารม์อโกรโดม  - อ็อคแลนด ์-  ไครเ้ชิรช์  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นาํท่านเที=ยวชม Te Puia หรือ (Whakarewarewa) วาคาเรวาเรวา ซึAง

เป็นศูนยว์ฒันธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอืของชาวเมารี อาท ิ
เช่น หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื=องนุ่งห่ม 

พร้อมชมบ่อนํaาพุ ร้อน บ่อโคลนเดือด สิ= ง
มหัศจรรย์ที=เกดิขึaนจากพลังความร้อนใต้พิภพ
ที=พวยพุ่งจากพืa นดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตาม
ธรรมชาตทิี=เกดิจากพลังความร้อนใต้พืaนดินใน
บริเวณนีa ...  จากนัaนนาํท่านสู่ ฟารม์อโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุ์
ต่างๆ ที=ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธติการตัดขนแกะ 
การต้อนแกะโดยสนุัขแสนรู้  

เที=ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน 
  จากนัaนนาํท่านเดนิทางกลับสู่เมอืง อ็อคแลนด ์เมอืงที=ได้ชื=ออกีชื=อว่า “เมอืงแห่งเรือใบ” เพราะมีเรือใบจาํนวนมาก

ที=สุดเมืองหนึ= งในโลก นําท่านผ่านชมสถานที=ที= น่าสนใจของเมือง อาทิ อาคารศุลกากรเก่า ที=อลังการด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์เฟรนช์ เรเนสซองส ์ที=สร้างขึaนใน ค.ศ. 1889 ซึ=งปัจจุบันอาคารแห่งนีa เป็นร้านดิวตีaฟรีที=ใหญ่
ที=สดุของเมอืงออ็คแลนด.์.. ชมอาคารท่าเรือ Ferry Building ตกึสอีฐิเก่าแก่ที=สร้างในค.ค. 1912 เพื=อใช้เป็นท่าเรือ
ข้ามฟากและชมความงามของทศันียภาพในรอบอ่าวออ็คแลนด.์.. 

 
 
 
 
 
 
 
   ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิออ็คแลนด ์  
00.00 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงไครสตเ์ชิร์ช โดยสายการบนิ แอร์ นิวซีแลนด ์เที=ยวบนิที= NZ......  
00.00 น.  เดนิทางถงึเมอืงไครสตเ์ชิร์ช  
คํ=า  บริการอาหารคํ=า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ   
ทีAพกั   RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
  

วนัทีAสีAของการเดินทาง  (4)    เทคาโป –ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแห่งชาติเมาทคุ์ก – ยอดเขาบอ๊บพคี – สนุกกบัการ
 นั Aงลูทและกระเชา้กอนโดล่า!!    

เช้า  บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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จากนัaนนําท่านชม เมืองไครสตเ์ชิรช์ เมืองที=ได้ชื=อว่ามีความเป็นอังกฤษมากกว่าประเทศอังกฤษเสียอีก สัมผัส
บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ=ง จากที=ก่อนหน้านีa  ทุกท่านจะคุ้นชินกับทัศนียภาพธรรมชาติที=งดงาม รอบกายโอบ
ล้อมด้วยเทอืกเขายาวสุดลูกหูลูกตา ตัดกับทะเลสาบสนีํaาเงินคราม ทุ่งหญ้า และฝูงปศุสตัว์ เปลี=ยนมาเป็นเมืองที=
เตม็ไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ร้านค้าที=เรียงรายอยู่ตลอดสองข้างฝั=งถนน...  นาํทุกท่านผ่านชมสถานที=สาํคัญๆ ของ

เมืองไคร้เชิร์ท เช่น สวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจําเมือง ชมความงามของ
แม่นํaาเอว่อน สวนพฤกษศาสตร์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี=... จากนัaนนาํท่านออก
เดินทางสู่ เทคาโป เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบที=สวยงาม ผ่านชม ทะเลสาบเทคาโป ที=มีสี
เขยีวอมฟ้า ที=เรียกว่าทะเลสาบสเีทอควอสย์ ที=มคีวามสวยงาม ชมโบสถ์เลก็ๆ น่ารัก ซึ=งใน
ปัจจุบนัยังใช้ในการประกอบพิธกีารต่างๆ ใกล้กนัจะม ีอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ สร้างด้วย
ทองสาํริด สร้างไว้เพื=อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้  ที=ค่อยช่วยชาวบ้านต้อน
แกะฝูงใหญ่ๆได้ จากนัaนเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช แวะให้ท่านได้ช้อปปิa งสนิค้าที=ระลึก

ของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั=มรกแกะ ช็อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑท์ี=ทาํจากขนแกะต่างๆ 

เที=ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจีน  
นาํท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาทคุ์ก เป็นภูเขาที=สูง
ที=สดุในนิวซีแลนด์ เทือกเขาแห่งนีaมีความสงูถึง 3,755เมตรเลย
ทเีดยีว เป็นยอดเขาที=สงูอนัดบัที= 37 ของโลก พบกบัความงามของ
ทวิทศัน์สองข้างทาง ที=เตม็ไปด้วยเทอืกเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบสสีนั
สวยงาม และฝูงแกะนับร้อยนับพันที=จะทาํให้ท่านประทบัใจมิรู้ ลืม 
อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก ตัaงชื=อตามกัปตันเจมส์ คุก ผู้ค้นพบ
นิวซีแลนด์ ผู้พิชิตยอดเขานีa เป็นกลุ่มแรก คือ ชาวนิวซีแลนด์ 3 
คน ได้แก่ เจมส์ แจก็ คลาร์ก (Clarke ทอม ฟิฟ (Fyfe) และ
จอร์จ เกรแฮม (Graham) ในวันที= 25 ธนัวาคม ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2437) อสิระให้ท่านเดินชมทัศนีย์ภาพ
โดยรอบ พร้อมถ่ายภาพเป็นที=ระลึก หรือท่านจะเลือกนั Aงเฮลิคอปเตอร ์เพืAอชมทศันียภ์าพของยอดเขาเมา้ทคุ์ก
จากเบืD องบน (หากสนใจ กรุณาสอบถามทีAหวัหนา้ทวัร)์ จากนัaนนาํท่านเดินทางสู่เมือง ควีนสท์าวน ์ซึ=งตัaงอยู่ริม
ทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) สามารถมองเหน็วิวทวิทศัน์ที=สวยงามของเทอืกเขาสฟ้ีาและยอดเขาที=มีหิมะปก
คลุม เมืองควีนสท์าวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจต็โบท๊ สกี กอล์ฟ หรือ
แม้แต่บันจีa จัมพ์ ซึ=งล้วนแต่เป็นกจิกรรมที=น่าตื=นเต้นสาํหรับผู้รักความท้าทายจากทั=วทุกมุมโลก  ใหท่้านไม่พลาด
กบัความสนุกทีAตอ้งลอง กบัการนั Aงกระเชา้กอนโดล่าและลูท บนยอดเขาบอ๊บพคี  

คํ=า  บริการอาหารอาหารคํ=าแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบอ๊บพีค 
ทีAพกั  HOTEL ST. MORITZ QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
   

วนัทีAหา้ของการเดินทาง (5)  ควีนสท์าวน ์มิลฟอรด์ ซาวน ์– ล่องเรือกลไฟโบราณ – ควีนสท์าวน ์ 
เช้า  บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดนิทางสู่ทางตอนใต้ผ่านเทอืกเขาสงู ลัดเลาะริมทะเลสาบสวยและทุ่งหญ้าฟาร์มแกะสู่เมอืงเทอานาว และหยุด
 แวะพักผ่อนอริยาบท ชมทะเลสาบเทอานาว ซึ=งเป็นทะเลสาบที=ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยาน
 แห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด ์
MILFORD SOUND ในดินแดนส่วนที=เป็นฟยอร์ดแลนด์ FJORD LAND ที=ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ของขัaวโลกใต้ซึ=งมีในลักษณะนีa เพียง 2 แห่งในโลก คือ ที=นอร์เวย์ และ นิวซีแลนด์ ฟยอร์ด คือ ภูมิ
ประเทศแบบทะเลที=เคยเป็นธารนํaาแขง็ในยุคโบราณ กดัเซาะหินทาํให้นํaาท่วมแทนที=กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทาง
ท่านจะได้ชมความงามที=สร้างโดยธรรมชาต ิทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที=ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที=
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ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภเูขา ซึ=งเป็นวิวอยู่เบืaองล่าง และให้ท่านดื=มนํaาแร่บริสทุธิ�จากธรรมชาตทิี= MONKEY 
CREEK และแวะชมนํaาตกที=มคีวามยิ=งใหญ่ที= CHASM... จากนัaนนาํท่าน ล่องเรือสําราญ MILFORD CRUISE…  

เที=ยง บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบ์นเรือ  
 นาํท่านชมความงามของแนวฟยอร์ดด้านใต้ ลัดเลาะไปตามฝั=งด้านซ้าย สู่ทะเลทาสมัน แล้วอ้อมกลับมาตามแนว     

ฟยอร์ดด้านเหนือ โดยจะวิ=งเป็นวงกลม ตลอดเส้นทางทุกท่านจะได้ตื=นตากบั ภาพความงดงามของธรรมชาติ อาท ิ
ยอดเขาไมเทอร์ หนึ=งในยอดเขาที=โผล่ขึaนมาจากพืaนมหาสมุทรที=สงูที=สุดในโลกนับเป็นแลนด์มาร์กที=สาํคัญของมิล
ฟอร์ดซาวนด ์ผ่านเดลพอยต ์ประตสูู่มลิฟอร์ดซาวนด ์ผ่านชมหินแมวนํaา  สถานที=พักผ่อนของเหล่าแมวนํaาพันธุข์น 
ที=มอียู่เพียงไม่กี=แห่งในโลก นํaาตกสเตอร์ลิง นํaาตกสงู 155 เมตร หนึ=งในสองแห่งที=มีนํaาตลอดทัaงปี นับเป็นนํaาตกที=
สวยงามอย่างมาก... จากนัaนล่องเรือกลับท่าเรือ เพื=อเดนิทางกลับสู่ควีนสท์าวน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ=า  บริการอาหารอาหารคํ=า ณ ภัตตาคารจีน บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ Lobster ของนิวซีแลนด ์
ทีAพกั  HOTEL ST. MORITZ QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
   

วนัทีAหกของการเดินทาง (6)   ทะเลสาบวานากา – โลกปริศนา – เมืองฮาสท ์– ทะเลสาบแม็ททีสนั – ชมฟ๊อกซ ์ 
   กลาเซียร ์- ฟรานซ ์โจเซฟ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัaนเดนิทางต่อ แวะชม เมืองวานากา เมืองเลก็ๆริมทะเลสาบวานา
กา ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูป ทะเลสาบวานากา ที=งดงามที=สดุแห่ง
หนึ=งของประเทศนิวซีแลนด์ จนได้รับฉายาว่า BLUE BAYOO ชม
ทศันียภาพของทะเลสาบสีนํaาเงิน ส่องประกายระยิบระยับกับแสงแดด 
จากนัaนนําท่านสัมผัสกับ “โลกปริศนา Puzzling World” สถานที=
ท่องเที=ยวอนัโด่งดงั ตื=นตากบัปริศนาแปลกประหลาดหลากสิ=งที=จะทาํให้

ทุกท่านพิศวงได้ตลอดทุกช่วง อาท ิเขาวงกตอนั
ประกอบด้วยทางเดนิซิกแซก็ไปมา รวมเป็นระยะทางถึง 1.5 กม. ห้องสิ=งลวงตา “โถงมอง
ตาม” ความพิศวงของห้องนีa จะมีใบหน้าของคนมีชื=อเสยีงถึง 168 ใบหน้า เมื=อเวลาที=เรา
เดินไปรอบๆ ห้อง ใบหน้าเหล่านีa จะมองตามเราไปด้วย ไม่ว่าเราจะขยับ ตัวไปทางซ้าย 
ทางขวา นั=งลง หรือลุกขึaน ใบหน้ากจ็ะมองตามเราไปตลอด หรือจะเป็นบ้านลวงตาที=สร้าง
ให้เอยีงทาํมุม 15 องศา แต่เมื=อท่านเข้าไปข้างใน จะรู้สกึว่า บ้านไม่ได้เอยีงดงัที=เหน็เช่นข้าง
นอก ร่วมพิสจูน์ของสโลแกนที=ว่า “WHAT IS REAL?  จากนัaนนาํท่าน ผ่านเข้า เมือง
ฮาสท ์เมอืงมรดกโลกทางธรรมชาต ิและยังเป็นประตสูู่เวสตแ์ลนดเ์นชั=นแนลพาร์ค นาํท่าน

ผ่านชม GATES OF HAAST BRIDGE หรือ สะพานเหล็กขา้มแม่นํD าฮาสต ์โดยพาดผ่านเบืaองล่างที=มนีํaาไหลแรง
มาก ผ่านช่องเขาอนัเตม็ไปด้วยโขดหิน ถอืว่าเป็นจุดชมวิวอกีจุดหนึ=งที=ห้ามพลาด ระหว่างทางแวะช้อปปิa งสนิค้าขึaน
ชื=อของเมอืงฮาสท ์ได้แก่ หยกของชนเผ่าเมาลี ซึ=งได้ชื=อว่าเป็นหยกคุณภาพดแีละควรค่าแก่การซืaอเป็นของฝาก 

เที=ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต ์(Western Buffet)  
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จากนัa นนํา ท่ านชม  ทะ เลสาบแม็ท ทีสัน  (Lake 
Matheson) ในวันที=อากาศดจีะสามารถมองเหน็วิวซึ=งมี
เงาสะท้อนของเมาท์คุกและเมาท์ทาสมัน บนผิวนํaาใน
ทะเลสาบ โดยช่วงเวลาที=เหมาะสมที=สดุที=จะเจอวิวเช่นนีa
คือช่วงเช้าตรู่ ซึ=งนํaาในทะเลสาบจะนิ=งสงบที=สุดแล้วไป

ชม  ธารนํD าแ ข็ง ฟ็อกซ์  ธาร
นํaาแขง็ฟ็อกซ์มีตาํนานพืa นบ้าน
ของชาวเมารีว่า มาจากชื=อชายหนุ่มในตาํนานซึ=งตกจากภเูขาลงมาเสยีชีวิต ครัaนต่อมาหญิง
คนรักของเขาเสียใจและร้องไห้จนนํaาตาได้ปกคลุมหุบเขาและกลายเป็นนํaาแข็งใน
ที=สุด (สําหรับท่านทีAมีความประสงค์จะบินสํารวจธารนํD าแข็ง FOX และ FRANZ 
JOSEP GLACIER  เดินสํารวจบนหิมะ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรเ์พืAอสํารองล่วงหนา้ และ
ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์จากนัaนนาํทุกท่านเดนิทางต่อไปยัง เมืองฟรานซ ์โจเซฟ เมอืงที=

ขึaนชื=อเรื=องธารนํaาแขง็ ไม่น้อยไปกว่า เมืองฟ็อกซ์ ซึ=งจุดเด่นของเมืองนีa อกีย่างหนึ=งคือ แม่นํaา ไวโฮ แม่นํaาสนีํaานม 
ซึ=งเกดิจากการละลายตวัของธารนํaาแขง็ ทาํให้เกดิภาพประหลาดตาและน่าจดจาํ เป็นอย่างยิ=ง  

คํ Aา   บริการอาหารคํ Aา ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (3 COURSE MENU)  
ทีAพกั   SCENIC HOTEL PRANZ JOSEF GLACIER หรือเทียบเท่า 
   
วนัทีAเจ็ดของการเดินทาง (7) เมืองโฮกิติกา้ – นั Aงรถไฟสาย TRANZ ALPINE – เมืองไครสตเ์ชิรช์  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัaนนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกา้ (Hokitiki) เมืองนีa ในอดีตเคยรุ่งเรืองในยุคตื=นทองจึงสามารถดึงดูด
นักแสวงโชคจากออสเตรเลียมาลงทุนมากมาย  และยังเป็นเมืองที=มีความสามารถทางด้านศิลปะและงานฝีมือ
คุณภาพสงู นอกจากนีa ยังเป็นศูนย์กลางของหยกหรือหินสเีขียว (Green Stone) ซึ=งในสมัยโบราณเป็นสิ=งที=ชาวเมารี
นาํมาทาํเครื=องประดับและอาวุธ เข้าชม โรงงานเป่าแกว้ และโรงงานหยก เดินชมและเลือกซืa อเครื=องประดับ 
รวมทัaง ตกิ ิ(Tiki) เครื=องรางของเมารีที=แกะสลักอย่างสวยงาม นาํท่านผ่านชมหอนาฬิกา ที=ตัaงเด่นเป็นสง่าอยู่กลาง
เมอืง และมกัจะเป็นจุดดงึดูดนักท่องเที=ยวให้มาเยี=ยมชมก่อนเป็นที=แรก  

เที=ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Western style)   
 
 
 
 
 
 
นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟ ALPINE PASS นาํคณะนั=งรถไฟสาย TranzAlpine ซึ=งวิ=งระหว่างฝั=งตะวันออกกบัฝั=ง
ตะวันตก เชื=อมระหว่างเมอืงไครสตเ์ชิร์ชกบัเมอืงเกรเมาท ์เส้นทางรถไฟสายนีa ได้ชื=อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ=งในหก
เส้นทางที=สวยที=สดุในโลก นิวซีแลนด์เป็นประเทศที=เงียบสงบ มีความปลอดภัยสงู และมีธรรมชาติที=ยังคงงดงาม
บริสทุธิ� เสน่ห์ของนิวซีแลนดม์มีากกว่าที=เราเหน็ ประเทศนีa ได้ถูกใช้เป็นโลเกชั=นในการถ่ายทาํหนังสดุยอดอมตะ นัก
เดินทางหลายคนที=อยากจะย้อนรอยตาํนานของหนังเรื=อง เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส ์เมื=อถึง สถานีรถไฟอาเธอร์
พาสส ์เป็นเขตอทุยานแห่งชาตทิี=มเีนืaอที= 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสงูกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้
ค้นพบเส้นทางนีa ในปี 1864 ในช่วงยุคตื=นทอง เพื=อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาทเ์ทร์ินแอลป์ไปยังเมอืง
ไครสเ์ชิรช์ รถโค้ชรอรับแล้ว นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไครสตเ์ชิรช์ เมืองใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของประเทศนิวซีแลนด ์
และเมอืงที=ได้ชื=อว่าเป็น “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ” 
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คํ=า  บริการอาหารคํ=า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ทีAพกั   RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า  
 
วนัทีAแปดของการเดินทาง (8) เมืองไครสตเ์ชิรช์ – ไคคูร่า – ชมปลาวาฬ – ไครเ้ชิรท์  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  หลังอาหารนาํท่านเดนิทางสู่ เมืองไคคูร่า ซึ=งเป็นเมอืงเลก็ๆ น่ารักริมฝั=งทะเลทางตะวันตก ซึ=งในอดีต เมืองไคคูร่า 

เป็นศูนย์ กลางของเมอืงท่าเรือล่าปลาวาฬ ตัaงแต่ปี ค.ศ. 1843–1922 และยังเป็นเมอืงที=อดุมสมบูรณ ์สาํหรับการ
เพาะปลูกและเลีaยงแกะ ไคคูร่ามีชื=อเสยีงในเรื=องการจัดทวัร์ชมปลาวาฬมากและยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ ที=จัด
ให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (โดยการนั=งเรือหรือ เครื=องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ=ง ทัaงนีa เพื=อความ
ปลอดภัยของทุกท่านการชมปลาวาฬจะต้องขึaนอยู่กบัสภาพอากาศด้วย) 

เที=ยง  บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารสไตล์ Western Lunch  
00.00 น.  นาํท่านลงเรือยอร์ชลาํใหญ่ที=มคีวามจุได้ถงึ 40-50 คน นาํสู่กลางทะเล เพื=อเกบ็เกี=ยวประสบการณ ์ จากการผจญ

ภัยในการ ชมปลาวาฬยกัษพ์นัธุซ์เพมิ อย่างใกล้ชิด ที=สดุซึ=งเป็นสตัว์ที=สง่างามที=สดุของโลกในธรรมชาต ิ ท่าน
อาจจะได้ พบกบัปลาโลมาเฮกเตอร์ โลมาพันธเ์ลก็ที=สดุและหายากที=สดุ ปลาโลมาดสัก ี(Dusky Dolphin) ที=จะพบ
ได้เพียงแถบซีกโลกใต้เท่านัaน แมวนํaาพันธข์นแห่งนวิซีแลนด ์และ
โลมาปากขวด นกทะเลหลากชนดิ และยังอาจจะได้ชมปลาวาฬ
หลากหลายพันธุท์ี=แวะเวียนเข้ามาเยือนแนวชายฝั=งในบางฤดูกาล
อกีด้วย(ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 2 ชั Aวโมง)...หลังล่องเรือเสรจ็ 
นาํท่านแวะซืaอสนิค้าขึaนชื=อของเมอืงไคคูร่า โดยเฉพาะเป๋าฮืaอ
กระป๋อง เป๋าฮืaอนีa จะเป็นพันธป์าวอา ที=จะมรีสชาต ิหอมหวาน 
หรือจะเลือกซืaอเครื=อง ประดบัที=ทาํจากเปลือกเป๋าฮืaอปาวอา ที=จะ
มลีวดลาย และสสีนั สวยงาม...  ได้เวลาอนัสมควร นาํท่าน
เดนิทางกลับเมอืงไคร้เชิร์ช  

คํ=า  บริการอาหารอาหารคํ=า ณ ภัตตาคารอาหารไทย พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮืaอทะเลใต้ และ ไวน์ แดง 
ทีAพกั   RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า  
    
วนัทีAเกา้ของการเดินทาง  (9)  ไครส้เชิรท์ - ออ๊คแลนด ์- กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
00.00 น.   ออกเดนิทางสู่ออ๊คแลนด ์โดยสายการบนิแอร์นิวซีแลนด ์เที=ยวบนิที= NZ...  
00.00 น.  เดนิทางถงึออ๊คแลนด ์เพื=อแวะเปลี=ยนเครื=องบนิ  
13.10  น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที=ยวบนิที=  TG 492 
20.55  น.  เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ... โดยสวัสดภิาพ 
 

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีAยนแปลงตามความเหมาะสม เนืAองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบินทัDงนีD
เพืAอประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 
 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
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ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุ Aากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุ Aากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตํุ Aากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีAยวเพิAม 

มีตั|วแลว้ (ผูใ้หญ่) ลดท่านละ 

155,900 
148,900 
140,900 
132,900 
22,000 
40,000 

150,900 
143,900 
135,900 
127,900 
22,000 
40,000 

153,400 
146,400 
138,400 
130,400 
22,000 
40,000 

 

***หมายเหตุ: อตัราค่าบริการดงักล่าว สาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึD นไป*** 
หากมีผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) เพยีง 10 ท่าน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลีAยนแปลงค่าบริการ เพิAมท่านละ 5,000.- 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  การเปลีAยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุ Aากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุ Aากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตํุ Aากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีAยวเพิAม (ไดร้บัคะแนนเพิAม) 

มีตั|วแลว้ (ผูใ้หญ่) 

1509 
1439 
1359 
1279 
220 

1109 

1509 
1439 
1359 
1279 
220 

1109 
- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีAไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนีD รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื=องบนิ ไป – กลับชัaนทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที=ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุก
แห่ง  

2. ค่าที=พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที=ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที=ได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี=คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 
5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการนีD ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื=องดื=ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที=จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพิ=ม 
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชืD อเพลิงทีAทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิAมเติมอีก !!!!! 

เงืAอนไขการชําระเงิน: สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท 
ชาํระยอดทัaงหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
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• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั=งจ่ายในนาม บริษทั อิลิทฮอลิเดยแ์อนด ์เอเยนซีA (ประเทศไทย)  จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
  ชื=อบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซีA (ประเทศไทย) จํากดั 

  ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุมวิท 18 (เอกเชน ทาวเวอร)์   
  เลขทีA  639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 
 

การยกเลิก  :  กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21  วนัทาํการ มฉิะนัaน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงินมดัจํา 
  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงินทัDงหมด 
 
หมายเหตุและเงืAอนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับท่านผู้เดนิทางที=เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที=รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื=มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื=น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัaงนีa เพื=อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับท่านผู้เดนิทางที=มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทัaงนีa เพื=อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับท่านผู้เดนิทางที=มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื=นเพื=อไปทาํงานหรือเพื=อการอื=นใดอนัมิใช่
การท่องเที=ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที=ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื=อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที=ต้องใช้
รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที=มเีดก็ทารกอายุตํ=ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื=อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้
เดนิทางท่านอื=น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที=เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที=จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที=กาํหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที=แจ้งชื=อรอไว้ ทัaงนีa เพื=อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื=น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที=มีผู้เดินทางตํ=ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื=นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี=ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี=ท่านขอเปลี=ยนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคิดค่าใช้จ่าย
เพิ=ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื=นวีซ่าและค่าเปลี=ยนชื=อตั�วเครื=องบินเท่านัaน เว้นแต่ตั�วเครื=องบินที=ไม่อนุญาตให้เปลี=ยนชื=อ
หรือคนืตั�ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื=นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื=นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบต่อการที=ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื=องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ=งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื=อมเสยี รวมถงึการที=มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที=ยวบนิ 
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13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที=ประสงค์จะซืa อตั�วเครื=องบินภายในประเทศเพิ=มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที=ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื=อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทัวร์
นัaนๆ หากท่านผู้เดนิทางซืaอตั�วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นัaน ๆ ไม่สามารถ
ออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที=เกดิขึaน 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที=ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเที=ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี=ยนแปลงของโรงแรมที=พัก หรือการ
ปรับเปลี=ยนรายการท่องเที=ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ�ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที=
เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี=ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัaงนีa เพื=อ
คาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที=สดุ 

15. สถานที=ท่องเที=ยวที=ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที=ท่องเที=ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะ
คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที=ระบุไว้ในเอกสารของสถานที=นัaน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี=ยนรายการเพื=อให้ท่านสามารถเข้า
ชมได้   แต่ในกรณีที=มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื=นใดเกิดขึa นระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที=ท่องเที=ยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึaนแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื=องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที=ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที=บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที=นั=งบนเครื=องบินเป็นไปตามเงื=อนไขตั�วเครื=องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที=นั=งได้เอง ทัaงนีa บริษัทฯ จะพยายามจัดที=นั=งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที=สดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที=นั=งแบบหมู่คณะที=สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี=ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที=เชื=อมั=นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ=งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเที=ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที=ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมืAอท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงืAอนไขทีAบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า 
 

1. หนังสอืเดนิทางมอีายุไม่ตํ=ากว่า 6 เดอืน (ถา้มีเล่มเก่าเอามาดว้ย) 
2. รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 2 นิa ว พืaนหลังสขีาว หรือ สฟ้ีาอ่อน 
3. สาํเนาทะเบยีนบ้าน  
4. สาํเนาบตัรประจาํตวั ประชาชน  
5. สาํเนาใบเปลี=ยนชื=อ - นามสกุล (ถ้าม)ี 
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6. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (ถ้าสามีหรือภรรยา คนใดคนหนึ=งไม่ได้เดินทางด้วย ขอสาํเนาบัตรประชาชนท่านที=ไม่ได้
เดนิทางมาด้วย) 

7. หลกัฐานการทํางาน 
พนักงาน - หนังสอืรับรองการทาํงาน ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) 
เจ้าของกจิการ - หนังสอืรับรองบริษัท คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน 
เดก็นักเรียน - หนังสอืรับรองการเรียน ที=ออกจากสถาบนัการศึกษาเท่านัaน (ภาษาองักฤษ) 

8. หลกัฐานการเงิน โดยใช้สาํเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัย้อนหลัง 6 เดอืน อพัเดทจนถงึปัจจุบนั  
ใช้บญัชีออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาํเท่านัaน หา้มใชบ้ัญชกีระแสรายวนั 

9. เดก็ (อายุตํ=ากว่า 18 ปี) - กรณเีดนิทางกบัพ่อหรือแม่ แค่คนเดยีว ต้องทาํหนังสอืยินยอมจากพ่อหรือแม่ เป็นภาษาองักฤษ 
   - กรณไีม่ได้เดนิทางกบัพ่อและแม่ ทาํหนังสอืยินยอมเดนิทางจากทัaงพ่อและแม่ รวมทัaงขอเอกสาร
จากพ่อแม่ ทะเบียนบ้าน, สาํเนาบัตรประชาชน, หนังสือรับรองการทาํงาน, หลักฐานทางการเงิน (สาํเนาสมุดเงินฝาก
ย้อนหลัง 6 เดอืน อพัเดทยอดถงึปัจจุบนั) 

10. วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอรต์ และตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัDน) 
 

**เอกสารในการขอวีซ่า ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัDน** 
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