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ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด ์8 วัน 6 คืน  
                    โดยสายการแควนตสัแอรไ์ลน ์(QF) 

ออสเตรเลียซิดนีย์ ล่องเรืออ่าวโอเปร่าเฮ้าส์ ชมเขาสามอนงค์ 
นิวซีแลนด์ เยือนควีนส์ทาวน์หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก ลอ่งเรือชมฟยอร์ดที่ 

มิลฟอร์ดซาวด์ พักที่อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก 
ชมทะเลสาบเทคาโปหนึ่งในทะเลสาบท่ีสวยที่ในนิวซีแลนด์ 

พักซิดนีย์ 2 คืน - พักควีนทาวน์ 2 คืน - พักเมาท์คุ๊ก 1 คืน - พักไครสต์เชริ์ช 1 คืน ระดับ 4 ดาวทกุคืน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมวีซ่าแล้ว คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ทานอาหารในไร่ไวน์ - ลิม้ลองหอยเป๋าฮื้อทะเลใต ้

ทานเป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ทีบ่๊อบพีค เฟิร์กเบอร์เกอร์ ร้านดัง - อาหารไทย 2 มื้อ - กุ้งมังกรทา่นละ 1 ตัว 

 
หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวเพื่อ

ประโยชนข์องผู้เดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - ซิดนีย ์

15.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D เคานเ์ตอร์

สายการแควนตสัแอรไ์ลน ์(QF) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยเท่ียวบินท่ี  QF024  

 

DDAAYY  รายการรายการ  
        อาหารอาหาร  

โรงแรมโรงแรม  

    BB        LL      DD  

1 กรุงเทพฯ (สุวรรรภูมิ) - ซิดนีย ์     

2 ซิดนีย ์- ชมเมือง - ล่องเรืออ่าวโอเปรา่เฮา้ส ์

   Holiday inn Darling harbour 

Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

3 

อุทยานแห่งชาตบิลเูมา้สเ์ท่น - สวนสตัวโ์คอา

ล่า - “ซิดนีย ์

(พิเศษ..รบัประทานเย็น เมนูอาหารไทย) 

   Holiday inn Darling harbour 

Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

4 

ซิดนีย ์- ควีนสท์าวน ์- สกายไลนก์อนโดล่า

ยอดเขาบอ๊บสพ์ีค+ลจู2รอบ 

(พิเศษ..เบอรเ์กอรช่ื์อดงันิวซีแลนด ์FERGBURGER 

และบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาบอ๊บสพ์ีค ) 

 

   

Novotel Queenstown Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

5 
ควีนสท์าวน ์- มิลฟอรด์ซาวน ์- ควีนสท์าวน ์

(พิเศษ..เมนูเป็ดปักก่ิง) 

   Novotel Queenstown Hotel  

หรือเทียบเท่า 

4 

6 

อิสระกิจกรรม - แอรโ์รท่าวน ์- ไร่ไวน ์- 

แซลมอนฟารม์ - ทะเลสาบปูคากิ - เมา้ทค์ุก  

พิเศษ..อาหารกลางวนั ณ ไร่ไวน ์

   Hermitage Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

7 

เมา้ทค์ุก - ทะเลสาบเทคาโป - ไครสตเ์ชิรช์ - 

ชอ๊ปป้ิง 

(พิเศษ..รบัประทานเย็น เมนูอาหารไทย+กุง้มงักร  

ท่านละ 1 ตวั) 

   
CROWN PLAZA Hotel 

หรือเทียบเท่า  

4 

8 ไครสตเ์ชิรช์ - ซิดนีย ์- กรุงเทพฯ     
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วนัสอง  ซิดนีย ์- ชมเมือง - ล่องเรืออ่าวโอเปรา่เฮา้ส ์

06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย ์หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านชมนครซิดนีย ์โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผ่อนวนัหยุด

หรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดชื่น ท่ีนิยมเล่นกระดานโตค้ล่ืน หาดทราย

แห่งน้ียงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวที่จดักีฬาโอลิมปิก ปี 2000  

ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมววิบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย ์และ

มหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงามแวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงาม

ของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืน

ใหญ่ยิงต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยามสงครามมา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ มา้นัง่หินตัวโปรดของ

ภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรฐันิวเซาท์เวลส ์ซ่ึงเป็นมา้หินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ 

ดา้นหน้าเป็นอ่าวซิดนียท่ี์สวยงามนอกจากน้ีดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามท่ีท่านจะ

ถ่ายรูปใหเ้ห็นโรงละครโอเปร่า เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็นสญัลกัษณข์องนครซิดนีย ์ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านลอ่งเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส(์OPERAHOUSE) ส่ิงก่อสรา้งท่ีโดดเด่น

ดว้ยหลงัคารปูเรือซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณใ์นแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยัท่ีสรา้งชื่อเสียงใหก้บั

ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการก่อสรา้งกวา่รอ้ย

ลา้นเหรียญ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียนขึ้ นเป็นมรกดโลกในปี 

พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิรต์ หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร ์ และ

รา้นอาหารจ านวนมาก ระหวา่งล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ท่ีเชื่อมต่อระหวา่ง

ซิดนียท์างดา้นเหนือกปัตนัเมืองซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้าร

เดินเขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวกยิง่ขึ้ น  ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ีน าออกมาอวดความงามในอ่าวแหง่น้ี  

จากน้ันเดินทางกลบัสู่ซิดนีย ์ ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ียา่นซิต้ีเซ็นเตอร ์ หรือชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย

จากหา้งดงัQueen Victoria Building (Q.V.B)ไดร้บัการปรบัปรุงตกแต่งใหม่อยา่งสวยงาม เป็นท่ีรูจ้กักนั

ทัว่ไปในทอ้งถ่ินวา่ตึก QVB ตั้งอยูท่ี่บนถนน George Street ระหวา่งถนน Market กบั ถนน Park เป็น

อาคารชอ้ปป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบา้น หรือแมแ้ต่ดอกไมท้่านสามารถ

เดินทางใตดิ้นสู่ยา่น Centre Point เพ่ือซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบจนี ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดบั 4

ดาว)   

วนัที่สาม  อุทยานแห่งชาตบิลเูมา้สเ์ท่น - สวนสตัวโ์คอาล่า - ซิดนีย ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาตบิลเูมา้ทเ์ท่นส ์ชื่นชมทิวทศัน์อนัสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขา

อนักวา้งใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องนกนานาชนิด สตัวต่์างๆ สามารถอาศยัอยูต่ามธรรมชาติและเต็มไปดว้ยตน้ยู

คาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน ้ าเงินตามหุบเขาอันกวา้งใหญ่ผ่านเมืองเล็กๆ  กลางหุบเขาชื่อว่า

KATOOMBA  จากน้ันชม เขาสามอนงค ์เป็นแท่นหินใหญ่สามกอ้นรูปทรงแปลกตาท่ีเกิดจากฝนและลม

พดัจนเกิดเป็นต านานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอริจิ้ นสามตนท่ีถูกสาปใหเ้ป็นหินสามกอ้นท า

ใหหุ้บเขาแห่งน้ีมีความงามยิ่งขึ้ นจากน้ันน าท่านเดินทางสู่SCENIC WORLDบริษัทท่ีบริการกระเชา้และ

รถรางลงหุบเขาท าใหท้่านไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงามยิ่งขึ้ นอีกมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า ท่ีดัดแปลงมา

จากรถขนถ่านหินในสมยัก่อนมีความชนัถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชนัสู่หุบเขาดา้นล่างอย่าง

ต่ืนเตน้และหวาดเสียว จากน้ันใหท้่านไดเ้ดินชมธรรมชาติตามทางไมท่ี้จดัไวอ้ยา่งสวยงามใตหุ้บเขา ชมป่า

ฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อนจากน้ันขึ้ นกระเชา้ จากใตหุ้บเขาสู่ดา้นบนพรอ้มชมความ

งดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสีน ้าเงินท่ีท่านยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอี์กมุมท่ีแตกต่าง  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิ่น ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่สวนสตัวพ้ื์นเมืองKOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกบัการชม 

ธรรมชาติและความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ื้ นเมืองนานาชนิดอาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบทใหท้่านได ้

สมัผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอยา่งใกลช้ิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมือของ 

ท่านเอง สดชืน่ผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มรื่น บนพ้ืนท่ีกวา่ 10 เอเคอรข์องผืนป่าอนัอุดม 

สมบูรณเ์ขตรอ้นชื้ น เดินทางกลบัสู่เมืองซิดนีย ์
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบไทย ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดบั 4

ดาว)   

วนัที่ส่ี   ซิดนีย ์(บิน)– ควีนสท์าวน ์- สกายไลนย์อดเขาบอ๊บสพ์ีค+ลจู 2 รอบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางไป สนามบินนานาชาต ิ 

09.30น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี QF121 

14.30 น.  เดินทางถึง เมืองควีนสท์าวน ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

  บริการท่านดว้ย Ferg burger เป็นแฮมเบอรเ์กอรช์ื่อดังของเมืองควีนสท์าวน์ ท่ีนักท่องเท่ียวทัว่โลกรูจ้กัดี 

แมจ้ะมีเพียงแค่ท่ีน่ีแหง่เดียวโดยไม่เคยเปิดสาขาท่ีอ่ืนเลย เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2001 แต่ความอร่อย

คุม้ค่าน้ันเป็นท่ีเล่ืองลือกนัปากต่อปากกนัเลยทีเดียว 

  ท่านจะสมัผสัไดถึ้งความสวยงามและตกอยู่ในมนตส์ะกดเมื่อเดินทางมาถึงเมืองแห่งน้ี เมืองเล็กท่ีตั้งอยูใ่น

วงลอ้มของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยู่ริมทะเลสาบวาคาตีปู( ในภาษาเมารีหมายถึง อสุรกาย )วิวท่ีสุด

ประทับใจอีกอย่างหน่ึงของเมืองน้ีคือ ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ท่ีสะท้อนความงามของท้องฟ้าสีคราม 

เมืองควีนทาวนเ์ป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีไม่ไดม้ีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยงัมีกิจกรรมอีกมากมายไม่วา่จะเป็น

การเดินช๊อปป้ิงในเมืองเน่ืองจากเป็นเมืองเดียวท่ีรา้นคา้เปิดบริการถึง3ทุ่มทุกวนั  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนสู่ยอดเขาบอ๊บสพี์ค เพื่อพบกบัการชมวิวควีนสท์าวน์แบบ

พาโนราม่า มองเห็น ยอดเขาโคโรเน็ต พีค และ เดอะ รีมารค์คะเบิล เรียงไล่ระดับกันเป็นแนว  กระเชา้

กอนโดล่าหน่ึงกระเชา้นัง่กนัได ้4 คน และก็มีความปลอดภัยสูง เครื่องทุ่นแรงท่ีแสนจะมีเสน่หช์ิ้ นน้ีเป็น

แม่เหล็กท่ีมีพลงัมหาศาลในการดึงดูดนักท่องเท่ียวมาสมัผัสความสูงและความสวยงามท่ีมีรอใหช้มตลอด

ทั้งปี พิเศษใหท้่านสนุกสนามกบักิจกรรมรถลอ้เลื่อนลจูท่านละ2รอบ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคาร บนยอดเขาบอ๊บสพ์ีค  

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม   NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN  หรือเทียบเท่า  

 (ระดบั 4ดาว) 
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วนัที่หา้   ควีนสท์าวน ์- ล่องเรือมิลฟอรด์ซาวน ์- ควีนสท์าวน ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดินทางสู่มิลฟอรด์ซาวน ์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแหง่ชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่วนอุทยาน

แหง่ชาติมิลฟอรด์ซาวด ์( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอรด์แลนด ์(FIORD LAND) ซ่ึงถูก

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซ่ึ้งมีในลกัษณะน้ีเพียง 2 แหง่ในโลก กล่าวคือภูมิ

ประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธารน ้าแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินท าใหน้ ้าท่วมแทนท่ีกลายเป็นอ่าวลึก

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามท่ีสรา้งโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราว

กระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซ่ึงเป็นวิวอยูเ่บ้ืองล่าง  และใหท้่านด่ืมน ้าแร่

บริสุทธ์ิจากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมน ้าตกท่ีมคีวามยิ่งใหญ่ท่ี CHASM 

เที่ยง  น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE พรอ้มรบัประทานอาหารบนเรือชมความงาม

ของธรรมชาติโดยรอบ ต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของสายน ้าตกอนัสูงตระหง่านของ น ้าตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง

160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน ้านอนอาบแดดบนโขดหินอยา่งสบายใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั 

แบบบุฟเฟตบ์นเรือ จากน้ันล่องเรือกลบัสูท่่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศกลบัสู่เมืองควนีส์

ทาวน์  

  (หมายเหตุ ในกรณีหิมะตกหนักหรือไมส่ามารถไปมลิฟอรด์ ซาวน์ได ้จะเปล่ียนทวัรเ์ป็นล่องเรือทะเลสาบ

วาคาทีปูสู่วอลเทอรพ์ีคไฮคนัทรี่ฟารม์แทนในราคาเดียวกนั) 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนูเป็ดปักก่ิง 
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  น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม   NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN  หรือเทียบเทา่  

  (ระดบั 4ดาว)   

   

วนัที่หก  อิสระกิจรรม– แอรโ์รท่าวน ์- ไร่ไวน ์- ฟารม์แซลมอน - ปูคากิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง แอรโ์ร่ทาวน ์เมืองเล็ก ๆ ท่ีน่ารกัท าใหห้ลายๆ คนตกหลุมรกัเพราะมีสีสนั

ท่ีสดใสมีเสน่หแ์ละการรกัษาสภาพของรา้นคา้ต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศใหเ้หมือนยุคขุดทองใหม้ากท่ีสุด 

นักท่องเท่ียวจะไดม้ายอ้นประวติัศาสตรก์บัเมืองเล็กๆ น้ี ท่ีน้ีเคยร า่รวยมาก่อน  
 

 
 

   หลังจากนั้นหากมีเวลา น าท่านซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเรว็และ          หมุน

ได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุก

สดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี้    

➢ ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้

นักท่องเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าตื่นเต้นนี้จนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือ

ท่านมาเที่ยวนวิซีแลนด ์กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใสและเช่ียวกราดใต้

สะพาน  

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถ

การนัตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละ

วนัรวมถงึเวลาที่เหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูท่ี้นัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้

สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของท่ีระลึกหรือเคร่ืองดืม่ตามอธัยาศยั)  
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น าท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ชื่อดังท่ีอยู่ใกลเ้มืองควีนส์ทาว์น GIBBSTON WINERY ใหท้่านได้รับประทาน

อาหารเท่ียงบรรยากาศในไร่ไวน์ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบตะวนัตก ณ ภตัตาคารในไร่ไวน ์

  จากน้ันเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบปูคากิ ชาวนิวซีแลนด์ใหช้ื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW จากความ

สวยงามราวกบัภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน ้าในทะเลสาบปูคากิท่ีละลายมาจากน ้าแข็งบนภูเขากลายเป็นน ้า

ท่ีสะทอ้นแสงแดดจนเป็นสีเทอรค์วอยซส์วยจนอธิบายเป็นค าพดูไดย้ากเต็มท่ี  

ระหวา่งทางแวะฟารม์แซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟารม์ ฟารม์ปลาแซลมอนท่ีมีทศันีภาพงดงาม ตั้งอยู่

ทางทิศใตข้องเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟารม์แซลมอนขนาดใหญแ่ลว้ยงัมีผลิตภณัฑเ์กีย่วกบัแซลมอน

จ าหน่ายอีกดว้ย เมื่อมาถึงนิวซีแลนดป์ลาแซลมอนเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีหา้มพลาด 

  จากน้ันเดินทางต่อไปยงัอุทยานแห่งชาตเิมา้ทค์ุก๊ 

 น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HERMITAGE MT.COOK HOTEL หรือเทียบเท่า  

 (ระดบั 4ดาว)   

วนัที่เจ็ด เมา้ทค์ุก - เทคาโป - ไครสตเ์ชิรช์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ (Aoraki National Park)  

และเป็นส่วนหนของเทือกเขาเซาทเ์ทิรน์แอลป์ ยอดเขาเมา้ทคุ์ก้ท่ีมีความสูงถึง 3,754 เมตร เป็นยอดเขา

ท่ีมีความสูงอันดับท่ี 37 ของโลก โดยตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุ๊ก นักเดินเรือชาวอังกฤษผูค้นพน้ทวีป

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์โดยพลเรือเอก จอหน์ สโตก ในปี1846 ชื่ออาโอรากิเป็นชื่อชาวเมารีตั้งชื่อขึ้ น 

ตามเด็กหนุ่มชาวเมารี เป็นยอดเขาท่ีมีหิมะและธารน ้าแข็งปกคลุมตลอดปี หากท่านอยากเห็นถึงความ

อลังการของเทือกเขาเลือกซ้ือทัวรห์รือกิจกรรมการนัง่เฮลิคอปเตอรส์ู่ธารน ้าแข็งทัสมานท่ีท่านไดส้มัผัส

ความงามของธารน ้ าแข็งดว้ยตัวท่านเอง (การนัง่เฮลิคอปเตอรสู่์ธารน ้าแข็งทัสมาน เป็นทัวรน์อก

รายการมีใหเ้ลือกหลายโปรแกรม ส าหรบัท่านที่สนใจกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์  

จากน้ันเดินทางต่อไปชมทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะความ

สวยงามแบบท่ีสุดของท่ีสุดบนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้ งอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 700 เมตร น ้ าในทะสาบยังคงสีเทอร์ควอยซ์ซ่ึงจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อ

แสงอาทิตยต์กกระทบสะทอ้นกบัผิวน ้า สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีน ้าชะลงมาระหวา่งทางท่ีไหลลงมา
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จากยอดเขานัน่เองท่ีสรา้งโทนสีฟ้าสวย ๆ ใหก้บัทะเลสาบแห่งน้ี ในอีกมุมหน่ึงของทะเลสาบเทคาโปไดร้บั

การยกยอ่งใหเ้ป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในนิวซีแลนด ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร แบบญี่ปุ่น ณ ภตัตาคาร 

  เดินทางสู่เมืองไครสตเ์ชิรช์ เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เน่ืองจาก

สถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองน้ีคลา้ยคลึงกบัองักฤษเป็นเมืองท่ีมีความทันสมยัและความสะดวกสบาย

ครบครนัแต่ก็ยงัคงไวซ่ึ้งความสวยงามของธรรมชาติไวอ้ย่างไม่มีท่ีติเป็นอีก1ใน10เมืองท่ีไดร้บัการโหวต

จากนิตยสาร Lonely Planet วา่เป็นเมืองท่ีน่าอยูแ่หง่หน่ึงของโลกอิสระชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบไทย ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนูกุง้มังกรท่านละ 1 คน เสริฟพรอ้มน ้าจิ้ มซี

ฟู๊ ด 

น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CROWN PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า (ระดบั 4ดาว)  

 

วนัที่แปด  ไครสตเ์ชิรช์ - ซิดนีย ์- กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง 

  เดินทางสู่ สนามบินเมืองไครสตเ์ชิรช์ 

06.00 น. ออกเดินสูเ่มืองซิดนีย ์โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF138 

07.35 น. เดินทางถึงเมอืงซิดนีย ์รอเปล่ียนเครื่อง 

09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QF023 

16.40 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ 

 

คำแนะนำ  สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทรปิเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมกีารจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณอ์ักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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ครั้งเดียวเท่ียว 2 ประเทศ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

 

ก าหนดการเดินทาง วนัที่ 10-17 เมษายน 2566  
 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ตลอดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง  178,900.- 127,900.- 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  170,900.- 119,900.- 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 162,900.- 111,900.- 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 158,900.- 107,900.- 

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ    28,900.-   28,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านท่ี 3 ลด     3,500.-     3,500.- 

 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนือ่งจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของท่ีพัก, 

อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ, มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ 

อัตรานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น 

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในเรื่องตัว๋ท่ีลูกคา้ซื้ อเองเพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ท่ีจะมาเดินทางกบัคณะเรา

หากเท่ียวบินล่าชา้ หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดินทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รือกอ่นเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ให้

สายการบินทราบ ในส่วนท่ีนัง่บนเครื่องบินไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ได ้ทางสายการบินจะจดัท่ีนัง่เป็นกลุ่มคณะมาให ้ 

*** กรณีลูกคา้มีวซี่าอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศโดยไม่ตอ้งยืน่วีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ 

จะไม่รบัผิดชอบหรือคืนคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา้หน้าตรวจคน

เขา้เมือง   

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

เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ  

* กรณีออกตัว๋แลว้มีการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสาย

การบิน 
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*ส าหรบัหอ้งท่ีเป็นสามเตียง(Triple Room) โรงแรมในนิวซีแลนดม์ีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สอง

เตียงท่ีสามารถพกัได ้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 ลูกคา้ตอ้งจา่ยค่า

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าว 

 

อตัราน้ีรวม 

❑ ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบินแควนตสัแอรไ์ลน ์ 

❑ ค่าวีซ่าออสเตรเลีย และนิวซีแลนดแ์ลว้ 

❑ ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

❑ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

❑ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

❑ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผูท้ี่เดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั้น 

( เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ) และอายุไม่ต า่กวา่ 1 ปี และไม่เกินไม่เกิน 75 ปี 

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

ปรบัเปล่ียนราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบินมีการปรบัเพ่ิมขึ้ นหลงัจากน้ี 

อตัราน้ีไม่รวม 

❑ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

❑ กรณีท่ีตอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ่มเติม ตอ้งขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวซีา่ 

❑ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

❑ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

❑ ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

❑ ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

❑ ค่าทิปคนขบัรถ และ หวัหนา้ทวัร ์ของออสเตรเลีย และ นิวซีแลนดต์ามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญตอ่วนั 

ตอ่คน ส่วนคา่ทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวก

ในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญไ่ม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ 

❑ ไม่มีแจกน ้าดืม่บนรถ และไม่แจกกระเป๋า 

❑ ไม่รวมค่าอินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอรเ์น็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

❑ ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport 

❑ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า 
❑ ค่าภาษีน้ำมนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มภายหลัง 
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เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 70,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางไดเ้ลย), วัคซีนพาสปอร์ต หรือ 
Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
Line, Email หรือ Fax 0 2116 6423 ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจองทวัร ์(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมสีิทธยิกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
2. ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์ก่อน

เดินทาง 65 วนัท าการขึ้ นไป ก่อนเดินทาง  

3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าล่าชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน 

บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันทำการ (ในช่วงปกติ) หรือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 วัน
ทำการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ
ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
* กรณีลกูคา้ท่ีผลวีซ่าผ่านก่อน 65 วนัท าการ ขอช าระยอดค่าใชจ้า่ยทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมด

ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 65 วันทำการ โปรดชำระคา่ทัวร์ยอดเต็มจำนวน 
* โปรดนำหนังสือเดินทางตัวจริง, หลักฐานการฉีดวัคซีน ถือไปในวันเดินทาง 
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

เหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

6. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเงื่อนไขและยอมรบัขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ  าทวัรจ์ะถูกน าไปจา่ยค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามน้ี 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง 90 วนัท าการคืนค่ามดัจ  าทั้งหมด 70,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลกิล่วงหนา้ 75-89 วนัท าการ ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจ  า 70,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยดึค่ามดัจ  าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่าตัว๋  
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 แจง้ยกเลกิล่วงหนา้ 1-74 วนัท าการ ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาล

ตา่งๆ)  

 แจง้ยกเลกิในวนัเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์ บริษัทฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทาง  วนัท าการคิดค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริง หากหลงัจากน้ียดึค่ามดัจ  าทั้งหมด 

เอกสารในการขอวีซ่า (ตอ้งแปลภาษาองักฤษทุกฉบบั) เตรียมเอกสารท่านละ 2 ชุด 

(ใชเ้วลาพิจารณาวีซ่าโดยประมาณ 90 วนัท าการ หรือ 3 เดือน) 

❑ หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือน (มีหน้าวา่งท่ีไม่มีตราประทบัมากกวา่ 2 หน้าขึ้ น) 

❑ รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว (พื้ นหลงัสีขาว) หา้มสวมเส้ือสีขาวและสีอ่อนในการ ถ่ายรูปใหเ้ห็นหน้า

ชดั (ขนาดรูปจะเท่ากบัรูปในหนังสือเดินทางของไทย) หา้มเซนชื่อหลงัรูป 

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

(พรอ้มแปลภาษาองักฤษเท่านั้น) 

❑ หนังสือการท างาน (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 

- กรณีเป็นลกูจา้ง ของบริษัทท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง)   ระบุรายละเอียดการเขา้ท างาน, อตัรา

เงินเดือน, ต าแหน่งงาน (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยนืวีซ่า), หรือส าเนาทะเบียน

การคา้ถา้เป็น (พรอ้มแปลภาษาองักฤษเท่านั้น) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่งอตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั. วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 

เดือนนับจากวนัยืน่วีซา) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนังสือรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต า่กวา่ 3 เดือน (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

❑ หลกัฐานการเงินขอ statement ยอ้นหลงั 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น)   

❑ กรณีเด็กอายตุ  า่กว่า 16 ปี (ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรอืคนใดคนหน่ึง จะตอ้งมีใบอนุญาต  

ออกทีอ่  าเภอเท่านั้น (เป็นภาษาองักฤษ) 

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบับิดา จากอ าเภอตนัสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมิใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารตา จากอ าเภอตนัสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิตาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมโดยระบุชื่อ-

นามสกุล ความสมัพนัธ ์ผูท่ี้เดินทางไปดว้ยกบับุตรเดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอตนัสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือ

หากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
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- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็น

ผูดู้แลบุตร (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) และตอ้งใชเ้อกสารส่วนตวัของพ่อหรือแม่ในการยืน่วีซา่ เสมือน

เดินทางดว้ย 

❑ ส าหรบัผูท่ี้เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ใชจ้ดหมายรบัรอง จากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

❑ ระยะเวลาในการยืน่วีซ่าประมาณ 90 วนัหรือ 3 เดือน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ตอ้งมีอายุอยา่งนอ้ย 6 

เดือนก่อนวนัเดินทาง (สแกนเล่มพาสปอรต์อยา่งเดยีว ไม่น าเล่มเขา้ไปทั้ง 2 ประเทศ) 

 

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซี่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัรท์ั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอ

วีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวซีา่ล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และ

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

3.หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวซี่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอมบิดเบือนขอ้เท็จจริง หรือ

ผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ

ท่าน ขึ้ นอยูก่บัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วีซ่าไม่สามารถแทรกแซง

การพิจารณาของสถานทูตได ้ซ่ึงทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทาง

ไปท่องเท่ียวยงัตามเอกสารท่ีระบุเท่าน้ัน 

กรุณาเตรยีมเอกสารทีข่อไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่ก าหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการยืน่วีซ่าของท่าน 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบริษทัฯ 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     (.....) อยูก่ินฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนั

อยู ่
 

 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. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่ ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิ่มเตมิ 

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 ผูใ้หญ่…….....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  ไม่ทานเน้ือหม ู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริสั 

      อ่ืนๆ............................................................ 
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* ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม สำหรับใชเ้ดินทางออกนอกประเทศ * 
 

 

 

 

 Z9442

VS141122

Page 16 of 16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

