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DE-NZ02 : ทวัรน์วิซแีลนด ์เกาะใต ้6 วนั 4 คนื (QF) 
 

 
 

ไครส้ทเ์ชริช์ - ควนีสท์าวนน์ ั4งกระเชา้สูย่อดเขาบอ๊บส ์พคี  
ลอ่งเรอืทเีอสเอสเอริน์สลอว ์- วอลเตอรพ์คีฟารม์ - แอรโ์รท่าวน ์ 

 ทะเลสาบเทคาโป - ไครส้ทเ์ชริช์ - ชมวาฬที4ไคครูา่  
 

*** พเิศษ กุง้มงักร และ เป๋าฮื@อทะเลใต ้*** 
     
วนัแรก  กรงุเทพฯ - ควนีสท์าวน ์
15.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ ช ั@น 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 6  แถว N เคานเ์ตอรส์าย

การบนิแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
18.25 น.  เหริฟ้าสู ่นครซดินยี ์ โดยเที�ยวบนิที�  QF024  (เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบนิ) ไปประเทศนวิซแีลนด ์
 
วนัที4สอง ซดินยี ์- ควนีสท์าวน ์- น ั4งกระเชา้กอนโดลา่ขึ@นยอดเขาบอ๊บสพ์คีชมความงามและเลน่ลจู 
05.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี เปลี�ยนเที�ยวบนิ 
09.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงควนีสท์าวน ์ประเทศนวิซแีลนด ์โดยสายการบนิแคนตสั โดยเที�ยวบนิที� QF121  
14.25 น.  ถงึสนามบนิเมอืงควนีสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซแีลนด ์ นําทา่นเดนิทางชมเมอืงควนีสท์าวน์ เมอืงขนาดเล็ก

ซอ่นตัวอยู่กลางธรรมชาตทิี�งดงามรมิทะเลสาบที�มนํี1าใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที�นักทอ่งเที�ยวพลาดไม่ไดเ้ลยที�จะตอ้งมา
เยอืน นําทา่นขึ1นกระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาบ็อบสพ์คี เป็นกระเชา้ที�นั�งได ้4 คนระยะทางขึ1นสูย่อดเขา 730 
เมตร  ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามของเมอืงควนีสท์าวน์ทั 1งเมอืงในมมุสงูที�ทา่นจะมองเห็นอาคารบา้นเรอืนที�ปลกู
สรา้งตามไหลเ่ขาพรอ้มกับทะเลสาบวาคาทปีทูี�สวยงามดา้นลา่ง ชมยอดเขาที�ปกคลมุดว้ยหมิะในฤดหูนาว และให้
ทา่นไดเ้ลน่ลจู (Luge)ซึ�งเป็นรถเลื�อนที�อาศยัความลาดชนัของไหลเขาลงสูด่า้นลา่งพรอ้มใหท้า่นไดต้ี�นเตน้บน
ความสงูของยอดเขาพรอ้มทศันยีภาพที�งดงาม เป็นที�นยิมของนักทอ่งเที�ยวทั 1งเด็กและผูใ้หญ ่ 

คํ4า  รบัประทานอาหารคํ4า อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเขา้สูท่ี�พักโรงแรม  COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที4สาม ควนีสท์าวน ์- เมอืงแอรโ์รท่าวน ์- ชมการกระโดดบนัจี@ - เรอืกลไฟโบราณ - วอลเตอรพ์คีฟารม์  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 เดนิทางสูเ่มอืงควนีสท์าวนใ์หท้า่นไดแ้วะเมอืงแอรโ์รท่าวน ์เมอืงเล็กๆที�ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื�นทอง
ในชว่งกลางศตวรรษที� 19 แตเ่ป็นการพบทองเพยีงระยะสั 1นๆ ใหท้า่นถา่ยภาพเป็นที�ระลกึและเลอืกซื1อของพื1นเมอืง
เป็นที�ระลกึ 

  เดนิทางตอ่สูค่วนีสท์าวน์ผา่นชมการกระโดดบนัจี@ท ี4สะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบนัจี1แหง่แรกของโลกที�เปิด
ทําการใหนั้กทอ่งเที�ยวทํากจิกรรมอนัน่าตื�นเตน้นี1จนมชีื�อเสยีงไปทั�วโลกและเป็นกจิกรรมที�จะพลาดไมไ่ดเ้มื�อทา่น
มาเที�ยวนวิซแีลนด ์กระโดดจากสะพานดว้ยความสงู 43 เมตร สูพ่ื1นนํ1าอนัใสและเชี�ยวกราดใตส้ะพาน (หากทา่น
ตอ้งการทดสอบความกลา้ในการกระโดดบนัจี@ กรุณาตดิตอ่ทวัรห์นา้ทวัรเ์พื4อเช็คราคาและจองลว่งหนา้) 

  นําทา่นขึ1นเรอืกลไฟโบราณ เรอืจกัรไอนํ@าประวตัศิาสตร ์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีายมุากวา่100 ปี 
ไดรั้บสมญานามวา่ “ Lady of the Lake” แหง่ทะเลสาบวาคาทปี ูซึ�งเป็นเรอืที�เคยขนถา่นหนิในสมัยกอ่น ใหท้า่น
ไดช้มความงามของทะเลสาบวาคาทปีทูี�ในบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางขนุเขาและสายนํ1าใสสะอาด พรอ้ม
สมัผัสธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ จนถงึ วอลเตอรพ์คีฟารม์  

เที4ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คีวิ ที4วอลเตอรพ์คีฟารม์  
จากนั1นใหท้า่นไดส้มัผัสกับชวีติและความเป็นอยูข่องของชาวชนบทในฟารม์เลี1ยงแกะของนวิซแีลนดโ์ดยการชมการ
แสดงสนัุขตอ้นแกะที�ชว่ยผ่อนแรงเจา้ของฟารม์ ชมการสาธติการตดัขนแกะ และใหท้า่นไดอ้สิระในการเดนิชม
ฟารม์หรอืจะถา่ยรูปรมิทะเลสาบวาคาทปีทูี�สวยงามกอ่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงควนีสท์าวน ์  

คํ4า  รบัประทานอาหารคํ4า อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเขา้สูท่ี�พักโรงแรม  COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN   หรอืเทยีบเทา่ 
   
วนัที4ส ี4         ควนีสท์าวน ์- แวะชมการน ั4งเรอืเร็วเจ็ทโบท๊ - โอมารามา่ - ทะเลสาบเทคาโป - เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เดนิทางจากเมอืงควนีสท์าวนโ์ดยรถวิ�งเลาะแมนํ่1าคาวารัว ใหท้า่นไดแ้วะชมเรอืเร็วเจ็ทโบ๊ท (JETBOAT) เรอืเร็วนี1
ออกแบบมาใหว้ิ�งดว้ยความเร็วและหมนุได ้360 องศา พรอ้มคนขบัที�มคีวามชาํนาญเป็นพเิศษ ใหท้กุทา่นที�นั�งเรอืมี
ความตื�นเตน้และสนุกสดุ ๆ แบบไมรู่ล้มืและเป็นความประทบัใจในการมาเยอืนประเทศนี1 
 (การน ั4งเรอืเร็วเจท๊โบท๊เป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาตดิตอ่สอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์) 
นําทา่นเดนิทางผา่นเมอืงครอมเวลล ์ แวะรา้นผลไมข้องมสิซสิโจนส ์ใหท้า่นไดแ้วะซื1อผลไมน้านาชนดิของ
นวิซแีลนด ์มหีลากหลายชนดิทั 1งผลไมส้ดและแหง้ กอ่นเขา้สูเ่ขตที�ราบสงูแม๊คเคนซี�แวะเมอืงโอมารามา่เมอืง
เล็กๆที�สวยงามบนที�ราบสงูที�สวยงามลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงู 

เที4ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คีวิ ณ ภตัตาคาร 
  จากนั1นเดนิทางผา่นชมทะเลสาบปูคาก ิที�มคีวามงดงามดั�งภาพวาด อุทยานแหง่ชาตเิมา้ทค์ุก้ อยูใ่นเขตอุทยาน

แหง่ชาตอิาโอราก ิ (Aoraki National Park) และเป็นสว่นหนึ�งของเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ ยอดเขาเมา้ท์
คุก้ที�มคีวามสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขาที�มหีมิะและธารนํ1าแข็งปกคลมุตลอดปี ทา่นสามารถเลอืกซื1อทัวรห์รอื
กจิกรรมการนั�งเฮลคิอปเตอรส์ูธ่ารนํ1าแข็งทสัมานที�ทา่นไดส้มัผัสความงามของธารนํ1าแข็งดว้ยตวัทา่นเอง  

  (การน ั4งเฮลคิอปเตอรส์ูธ่ารนํ@าแข็งทสัมาน เป็นทวัรน์อกรายการ สําหรบัทา่นที4สนใจกรุณาตดิตอ่หวัหนา้
ทวัร)์  

  จากนั1นเดนิทางตอ่สู ่ทะเลสาบเทคาโป ที�ผนืนํ1ามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนี1เกดิจากแร่ธาตผุสมกบัธารนํ1าแข็งของ
ภเูขาที�มหีมิะปกคลมุตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบ ชม อนุสาวรยีส์ุนขัตอ้นแกะ ที�ชาวนวิซแีลนดท์ี�ทําฟารม์ให ้
ความสาํคัญมากเพราะชว่ยเจา้ของในการตอ้นแกะในฟารม์อนักวา้งใหญ ่และใกล ้ๆ กนันั1นทา่นจะไดเ้ห็นโบสถข์นาด
เล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ี�เล็กที�สดุในประเทศนวิซแีลนดท์ี�ยังคงใชใ้นการการประกอบพธิี
ทางศาสนาอยู ่หากทา่นเขา้ไปดา้นในสามารถมองผา่นหนา้ตา่งออกมาดา้นนอกแลว้ทา่นจะประทบัใจกับววิของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที�สวยงาม  เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงแอชเบอรต์ั 1นที�เต็มไปดว้ยฟารม์เลี1ยงแกะ พรอ้มให ้
ทา่นไดแ้วะซื1อผลติภัณฑท์ี�ผลติจากครมีบํารุงผวิ ไมว่า่จะเป็นลาโนลนี ครมี หรอืโลชั�นบํารุงผวิ จากนั1นเดนิทางสู่
เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 

คํ4า  รบัประทานอาหารคํ4า อาหารจนี ณ ภตัตาคาร พรอ้มเมนูกุง้มงักร และเป๋าฮื@อทะเลใต ้
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี4พกั  ELMS HOTEL CHRISTCHURCH  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที4หา้ ไครส้ทเ์ชริช์ - ชมปลาวาฬที4ไคครูา่ - ไครส้ทเ์ชริช์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางขึ1นทางตอนเหนอืของเกาะใตสู้ ่เมอืงไคครูา่ ซึ�งเป็นเมอืงเล็กๆน่ารักรมิฝั�งทะเลทางตะวนัออก ใน
อดตีเมอืงแหง่นี1เป็นศนูยก์ลางของเมอืงทา่เรอื 
ลา่ปลาวาฬ ตั 1งแตปี่ ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมอืงที�อดุมสมบรูณ์ เหมาะสาํหรับการเพาะปลกูและเลี1ยงแกะ 
เมอืงไคครู่ามชี ื�อเสยีงดา้นการจัดทัวรช์มปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจา้แรกในนวิซแีลนดท์ี�จัดใหม้ทีวัรช์ม
ปลาวาฬ  
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(การออกเรอืชมปลาวาฬขึ@นอยูก่บัสภาพอากาศ ในกรณีที4มพีายหุรอืลมแรง  
ไมส่ามารถออกเรอืได ้บรษิทัฯจะคนืคา่ลอ่งเรอืใหใ้นราคากรุป๊ทวัรท์ ี4จองเอาไว ้และสําหรบัเด็กอายุตํ4ากวา่ 
4 ขวบไมอ่นุญาตใหข้ ึ@นเรอืเพื4อความปลอดภยั) 

เที4ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   
บา่ย นําทา่นลงเรอืยอรช์ลําใหญท่ี�มคีวามจุไดถ้งึ 40-50 คน สูก่ลางทะเลเพื�อเก็บเกี�ยวประสบการณ์การผจญภัย ชม

ปลาวาฬยักษ์พันธุส์เปริม̂ ซึ�งเป็นสตัวท์ี�สงา่งามที�สดุของโลก ในธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ ทา่นอาจจะพบกับ
ปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนดิ แมวนํ1า และอาจจะยังไดช้มปลาวาฬอกีหลากหลายพันธุท์ี�แวะเวยีนเขา้มาเยอืน
ชายฝั�ง ในบางฤดกูาลอกีดว้ย (ใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 2 ชั�วโมง) จากนั1นเดนิทางกลับสูเ่มอืงไครส้ทเ์ชริช์  

คํ4า  รบัประทานอาหารคํ4า  ณ รา้นอาหารไทย   
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  ELMS HOTEL CHRISTCHRUCH  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที4หก  ไครส้ทเ์ชริช์ - ซดินยี ์- กรงุเทพฯ  
  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงไครส้ทเ์ชริช์  อาคารระหวา่งประเทศ  
06.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ซดินยีป์ระเทศออสเตรเลยี (แวะเปลี�ยนเที�ยวบนิ) โดยสายการบนิแควนตัส เที�ยวบนิที� QF138 
08.20 น.  ถงึสนามบนิเมอืงซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี 
09.45 น.  เดนิทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิแคนตสั เที4ยวบนิที4 QF023  
16.35 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ ... โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 

 

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

ทวัรน์วิซแีลนด ์เกาะใต ้6 วนั 4 คนื (QF) 

ผูใ้หญ ่เร ิ4มตน้ทา่นละ 71,900 บาท 
สมาชกิ (DE Member) ลด 500 บาท 

เด็ก (ตํ4ากวา่ 11 ปี) ลด 
* พักรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

5,000 บาท 

เด็ก (ตํ4ากวา่ 11 ปี) ลด 
* พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีง) 

12,000 บาท 

เด็ก (ตํ4ากวา่ 11 ปี) ลด 
* พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีง) 

15,000 บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง  ทา่นที4 3 ลด 1,000 บาท 

ไมเ่อาต ัpวเครื4องบนิ (ผูใ้หญ)่ ลด 29,000 บาท 

พกัเดี4ยว เพิ4ม 9,900 บาท 
 

 

 
อตัรานี@ไมร่วม  วซีา่กรุป๊ 3,000 บาท และวี4ซา่เดี4ยว  5,200 บาท หรอือาจจะเปลี4ยนแปลราคาขึ@นอยูท่ ี4สถานทตู

กําหนด (ขึ@นอยูก่บัเอกสารของลกูคา้และความพรอ้มวา่ควรจะยื4นวซีา่กรุป๊หรอืวซีา่เดี4ยว)   
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*** ราคานี1บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลี�ยนแปลงราคาตามภาษีนํ1ามันของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแตล่ะครั1งจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 15 ทา่นขึ1นไป หากผูโ้ดยสารที�เป็นผูใ้หญตํ่�ากวา่ 15 ทา่น บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ̂นการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 
*** ในกรณีที�ออกตัaวแลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัaวใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื�อนไขของตัaวแบบหมูค่ณะ 
*** บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในเรื�องตัaวที�ลกูคา้ซื1อเองเพื�อตอ่เที�ยวบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ที�จะมาเดนิทางกับคณะเราหากเที�ยวบนิลา่ชา้ 
หรอืจํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืที�นั�งบนเครื�องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั เพื�อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามที�ขอหรอืไมข่ึ1นอยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ที�มสี ิ�งอํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชั 1นเพื�อความปลอดภัยจาก
แผน่ดนิไหวและการเที�ยวประเทศของนวิซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิี�นั�งรถยาวในแตล่ะวนั  

***  กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื�นวซีา่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั 1งสิ1น หากไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เนื�องจากเป็นดลุพนิจิของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืง   

อตัราคา่บรกิารนี@รวม 

�  คา่ตัaวเครื�องบนิไป-กลบั ชั 1นประหยัด โดยสายการบนิ แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตลอดการเดนิทาง  
� คา่โรงแรมที�พัก (สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง)  คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเที�ยว คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
� คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ไดร้ะบใุนรายการ  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท. 
� คา่นํ1ามันจากสายการบนิ 14 ธนัวาคม 2558  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลี�ยนแปลงราคาตามภาษีนํ1ามันของสายการบนิ

หากมกีารเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ1นหลงัจากนี1 
 

อตัราคา่บรกิารนี@ไมร่วม 
�  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
� คา่วซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ วซีา่กรุ๊ป 3,000 บาท ตอ่ทา่น(ยื�นพรอ้มกนัทั 1งคณะใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซีา่ 15 วนัทําการ และ

เขา้ประเทศนวิซแีลนดพ์รอ้มกัน หรอืขึ1นอยู่กบัเอกสาร) วซีา่เดี�ยว 5,200 บาทตอ่ทา่น  
� กรณีที�ตอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ�มเตมิ ตอ้งขอเก็บคา่แปลเอกสารเพิ�มตา่งหากจากคา่วซีา่ 
� คา่นํ1าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง  
� คา่อาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี ฯลฯ 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่ทปิคนขับรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนยีมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าที�โรงแรมไมม่เีพราะ

ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื�อความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนักงานยกกระเป๋า
เพยีงพอ 

� ไมม่แีจกนํ@าดื4มบนรถและไมแ่จกกระเป๋า 
� ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื�องจาก โดยสว่นใหญโ่รงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชั�วโมง 

 

เง ื4อนไขการจอง 

เงื4อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงนิ  
� ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ตอ่การจองทวัรห์นึ�งทา่น ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารให ้

ทางบรษัิทฯ เพื�ออํานวยความสะดวกสําหรับทา่นในการทําวซีา่ กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ใน
ขอการทําวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไมท่นักําหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐานที�สถานทตูกําหนด
ในเรื�องการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มูลที�เป็นเท็จอนัเป็นผลทําใหส้ถานทตูปฏเิสธการออกวซีา่  บรษัิทฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ̂นการคนืเงนิคา่มัดจําทั 1งหมด หรอืหากออกตัaวแลว้ บรษัิทฯไมส่ามารถคนืคา่ตัaวไดเ้พราะเป็นเงื�อนไขของสาย
การบนิ 

� สาํหรับคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทั 1งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัทําการ หากไมไ่ดรั้บเงนิครบ
ทั 1งหมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ̂นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
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การชําระคา่บรกิาร 
ชาํระเงนิโดยโอนเขา้บัญช ี

ธนาคาร : กสกิรไทย 
สาขา : ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 
ชื4อบญัช ี: ดบัเบิ1ล เอ็นจอย 
หมายเลขบญัช ี: 785-2-03294-9 
ประเภทบญัช ี: ออมทรัพย ์
 
เงื4อนไขการยกเลกิ   
คา่มดัจําทวัรจ์ะถูกนําไปจา่ยคา่ต ัpวเครื4องบนิ คา่โรงแรมและคา่วซี่าลว่งหนา้ซึ4งไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทาง
ยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื4อนไขตามนี@ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 51 วนั กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทั 1งหมด  
• แจง้ลว่งหนา้ 31-50 วนั กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดทา่นละ 20,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 21-30 วนั กอ่นเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ ทา่นละ 20,000 บาท หากออกตัaวแลว้จะไมค่นืเงนิคา่ตัaว หรอื

กรณีที�ถกูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอยดึคา่มัดจํา 20,000 บาทหรอืคา่ใชจ้่าย 50% จากราคาทัวร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 01-20 วนั กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทัวรท์ั 1งหมด 
• ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทั 1งหมด  

 
เอกสารในการขอวซีา่ 

� หนังสอืเดนิทางมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 

� รูปถา่ย 2 รูป ขนาด 1 นิ1วครึ�งหรอื 2 นิ1ว 

� สาํเนาทะเบยีนบา้น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 

� ใบรับรองการทํางานของบรษัิทที�ทํางานอยู ่(ใชภ้าษาองักฤษเทา่นั1น) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวตักิารทํางานควรระบรุะยะเวลาทํางานทั 1งหมด รวมถงึ ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

�  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรับรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจําตัวราชการ 1 ชดุ 

� หลกัฐานการเงนิ ใชสํ้าเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยห์รอืฝากประจํา ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอื statement ยอ้นหลงั 6 

เดอืน  (การยื4นวซีา่ใชเ้วลาประมาณ 10-15 วนั ทําการขึ@นอยูก่บัสถานฑตู)  
� เด็กอายตํุ�ากวา่ 16 ปี จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะ 

ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนังสอือนุญาตทั 1งบดิาและมารดา พรอ้มเอกสารสาํเนา
 ทะเบยีนบา้น+บัตรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

� หลกัฐานประวตักิารศกึษา (สาํหรับเด็กนักเรยีน/นักศกึษา) อาท ิ หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณีปิดเทอมใช ้
สาํเนาบตัรนักเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลการเรยีน ใบรายงานจากโรงเรยีน   

� ใบเปลี�ยนชื�อ (ถา้มสีาํคัญมาก) 
� กรณีถา้เป็นครอบครัวที�มสีาม ีภรรยา และมบีตุรอายุไมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื�นวซีา่รวมกนัไดเ้ป็นวซีา่ครอบครัว 
� กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ี�สามารถตดิตอ่ไดล้งในสาํเนาบัตรประชาชนหรอืสําเนาทะเบยีนบา้น 
� หากทา่นตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางไปประเทศอื�นกอ่นเดนิทางกับเรา กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�เพราะหากยื�นหนังสอืเดนิทางเขา้

ไปในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนังสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกวา่จะถงึกําหนดวนัออกวซีา่ 
� ระยะเวลาในการยื�นวซีา่ประมาณ 10 -15 วนั หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)ที�ยื�นเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจาก

สถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนักําหนดรับเลม่    หากมกีารใชเ้ลม่เดนิทางไปประเทศอื4นกอ่น จําเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบ
กอ่นยื4นวซีา่แลว้ถา่ยเรคคอรด์การเดนิทางใหท้างบรษิทัท ั@งเลม่เพื4อยื4นเป็นวซีา่เดี4ยวเทา่น ั@นแลว้ตอ้งมเีวลานําเลม่
พาสปอรต์เขา้ไปตดิผลวซีา่โดยใชเ้วลา 5 วนัทําการในการมาแปะผลวซีา่  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษัิทฯจะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ทั 1งสิ1น 
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กรณีถกูปฎเิสธวซีา่  
� 1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ̂นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 1งหมด หรอื หากตอ้งการยื4นคํารอ้งขอ

วซีา่ใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหม ่พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหมท่กุคร ั@ง 
� 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซีา่ลา่ชา้ไม่ทนักําหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้ําระไปแลว้ และ

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ̂นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 1งหมด  
� 3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตผุลในการปฏเิสธการออกวซีา่อนัเนื�องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ หรอื

ผดิวัตถปุระสงคใ์นการยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยว  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ̂นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 1งหมด 
� 4. กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น ขึ1นอยู่กบัทางบรษัิทฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ̂นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 1งหมด 
 
 
 
เง ื4อนไขสําคญัของการพจิารณาวซีา่ 
การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นั1นขึ1นอยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนยื�นวซีา่ไม่สามารถแทรกแซงการพจิารณา
ของสถานทตูได ้ซึ�งทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยังตาม
เอกสารที�ระบเุทา่นั1น 

 
⊗⊗⊗⊗ กรุณาเตรยีมเอกสารที4ขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที4กําหนดเพื4อความสะดวกของทา่นเองในการยื4นขอวซีา่ ⊗⊗⊗⊗ 

 
**** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิuในการที4จะไมร่บัยื4นวซีา่  

หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบวา่ ไมต่รงตามเงื4อนไขที4จะยื4นกรุป๊*** 
 

*** วซีา่กรุป๊ วซี่าจะไมต่ดิในเลม่พาสปอรต์ และตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ั@น*** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพื4อประโยชนใ์นการยื4นวซีา่ของทา่น 
(ขอ้มูลตรงนี@ทางบรษิทัฯ จะนําลงกรอกในฟอรม์วซีา่ สําคญัมาก ขอ้ใหทุ้กทา่นตอบความจรงิ แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที4) 

1. ชื�อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที�เกดิ ................................................ 
3. ชื�อ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 
4. ที�อยู่ปัจจุบนั (ที�ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย ์ 
.................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 
5. อาชพีปัจจุบนั .............................................. ตําแหน่ง ..................................................... 
ชื�อสถานที�ทํางาน หรอืรา้นคา้ ...................................................................................................................... 
ที�อยู.่......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์
............................. 
โทรศพัทท์ี�ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอยีดของคูส่มรส 
ชื�อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 
ที�อยูปั่จจบุนั (ที�ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ี�บา้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
7. บคุคลที�จะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรุณาระบ ุ 
 ชื�อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 
 ชื�อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรุณาระบสุถาบนัการศกึษา .................................................................................. 
ที�อยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์
...................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่  ไมเ่คย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้นี1สําคญัมาก หากขอ้มลูไม่ตรงตามความเป็นจรงิจะมผีลทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่หรอืออกไมท่นัวนัเดนิทาง) 

 ขอ้มูลสว่นตวัเพิ4มเตมิ 
10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ่ 2 ทา่น (TWN / DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 

 10.4 หอ้งพักผูใ้หญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื1อวัว  ไมท่านเนื1อหมู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิส 
      อื�นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชกิ รอยัล ออรค์ดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี .................................................. 
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ตดิตอ่-สอบถาม 

เวลาทําการ 

จันทร ์- ศกุร ์: 09.00 น. - 17.30 น. 

เสาร ์: 09.00 น. - 16.00 น. 
 

หมายเลขโทรศพัท ์

สาํนักงาน : 02-379-1168 

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto) 

มอืถอื : 086-306-5572, 082-499-2007, 092-269-6868, 098-828-5266 

 

สื4อสงัคมออนไลน ์

Line : @DoubleEnjoy 

Facebook : Double Enjoy Travel 

Twitter : @DoubleEnjoy 

Instagram : DoubleEnjoy 

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com 

Facebook Inbox : สง่ขอ้ความ 


