ชมเมือง

ไคร้ สท์ เชิร์ช – แอชเบอร์ ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
ครอมเวลล์ - ควีนส์ ทาวน์ - ขึน้ กระเช้ ากอนโดล่ า + เล่ นลูท
ชมอุทยานแห่ งชาติมวิ ฟอร์ ดซาวด์ – ล่ องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า

 เมนู เป๋ าฮื้อทะเลใต้เสิ ร์ฟพร้อมไวน์แดง
 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรื อ พร้อมล่องเรื อสําราญมิลฟอร์ ดซาวด์
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

กําหนดการเดินทาง
เดือน พฤษภาคม 2561
เดือน มิถุนายน 2561
เดือน กรกฎาคม 2561

6 – 12, 13 – 19, 20 – 26
3 – 9, 17 – 23
24 – 30 (ติดต่ อสอบถามราคา)

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

15.00 น.

18.45 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดิ นทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนําเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

อ๊อคแลนด์ – ควีนส์ ทาวน์ – นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า + ลูท พร้ อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์ พคี

10.45 น.

ถึงสนามบินเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซี แลนด์ นําท่านผ่านการเอ๊กซเรย์
ตรวจกระเป๋ าที่ ถื อขึ้ นเครื่ อ ง (HAND CARRY) และผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมื อ งและศุ ลกากร หลัง รับกระเป๋ า
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ควีนส์ทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ NZ 623 (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศ นิวซีแลนด์
นําท่าน นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค" สัมผัสความสวยงามของเมื องควีนส์ ทาวน์ในมุ มสู ง
มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรื อนอยูด่ า้ นล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้ าสี สวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขา
บ๊อบส์พีค เทือกเขารี มาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็ นสถานที่ถ่ายทําฉากหนังในภาพยนตร์เรื่ องเดอะลอร์ดออฟเดอะริ ง และยัง
เป็ นเทือกเขาที่มีชื่อเสี ยงในด้านสกีรีสอร์ทของบริ เวณเกาะใต้
!!! ฟรี ให้ ท่านได้ นั่งกระเช้ ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊ อบพีค และสนุกสนานกับการเล่ นลูท !!!
รับประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊ อบพีค
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า

14.25 น.
16.15 น.

คํ่า

วันที่สาม

ควีนส์ ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ ด ซาวด์ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่
เขต อุทยานแห่ งชาติมิลฟอร์ ดซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่ งชาติ มิลฟอร์ ด
ซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่ งถูกประกาศให้เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ ึงมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธาร
นํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหิ นทําให้น้ าํ ท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้าง
โดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อน
ภาพภูเขา ซึ่ งเป็ นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มนํ้าแร่ บริ สุทธิ์ จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชม
นํ้าตกที่มีความยิง่ ใหญ่ที่ CHASM
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ บนเรือ พร้ อมล่องเรือสํ าราญมิลฟอร์ ด ซาวด์
สัม ผัส ความงามของธรรมชาติ โ ดยรอบ ชมฟยอร์ ด ซึ่ ง เกิ ด จากจากเคลื่ อ นตัว ของเปลื อ กโลก ประกอบกับ
บรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายนํ้ากัดเซาะ ส่ งผลให้เกิดเป็ นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทําให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม
บริ เวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายนํ้าตกอันสู งตระหง่านของ นํ้าตกโบเวน ซึ่ งมีความสู ง 160 เมตร จาก
หน้าผา พบกับแมวนํ้านอนอาบแดดบนโขดหิ นอย่างสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรื อกลับสู่ท่าเรื อ เพื่อเดินทางโดยรถ
โค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร สไตล์ เกาหลี
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า

เที่ยง

คํา่

วันที่สี่

ควีนส์ ทาวน์ – แอร์ โร่ ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - อิสระช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยงั คงมีทองอยูใ่ น
ลําธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่ จดั ให้ชมถึงประวัติศาสตร์ ในยุคตื่ นทองรวมทั้ง

เที่ยง

คํ่า

ชีวิตความเป็ นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกัน
ถนนที่สาํ คัญคือบักกิ้งแฮมสตรี ท (BACKINGHAM STREET) ซึ่ งมี สถานที่สาํ คัญร้านอาหาร ร้านขายของเรี ยง
รายอยู่สองฝั่ ง นําท่านชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไม่ได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการ
กระโดดบันจี้จมั ป์ กิจกรรมชวนหวาดเสี ยวอันเลื่องชื่อของนิ วซี แลนด์ ถือเป็ นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดย
มีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็ นต้นกําเนิดของการกระโดบันจี้จมั ป์ ที่
โด่งดังไปทัว่ โลก จึ งทําให้ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวใจกล้าหลัง่ ไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยงั มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ ( SHOTOVER JET ) เป็ นเรื อแล่นด้วยความเร็ วสูงไป
ตามแม่น้ าํ ช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิ น ค่อนข้างคดเคี้ ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยง
คล้ายบานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงนํ้า ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้ เปิ ดบริ การตั้งแต่ปี ค.ศ.1970
เส้น ทางเรื อ เจ็ท ของที่ นี่ ดู น่ าตื่ น เต้นเร้ าใจมากกว่าที่ อื่ น เพราะเป็ นต้นตํารั บ ของเรื อ เจ็ท มี ผูม้ าท้า ทายความ
หวาดเสี ยวนี้ แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็ นเรื อที่ได้รับการออกเเบบเป็ นพิเศษ ลําตัวเรื อทําด้วยอลูมิเนี ยมอย่างหนาแน่น
ใช้เวลาในการเล่นประมาณ1.30ชม. (สํ าหรับท่ านใดที่สนใจกิจกรรมต่ างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน)
จากนั้นอิสระให้ ท่านชมเมืองและช้ อปปิ้ งสิ นค้ าจากย่ านตัว เมืองควีนส์ ทาวน์ ซึ่ งถื อเป็ นเมืองชื่ อดังของประเทศ
เป็ นเมืองท่องเที่ยว และเป็ นเมืองแห่ งกิ จกรรมท้าทายความหวาดเสี ยวอันดับหนึ่ ง ที่นกั ท่องเที่ยวต่างๆ จะต้อง
เดิ น ทางมาที่ นี่ มี เ วลาให้ท่ า นเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า จากตัว เมื อ ง ควี น ส์ ท าวน์ซ่ ึ ง เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ ของชาว
นิวซีแลนด์ และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพ กับมุมสวยๆ อาทิ ร้านของหวาน รี มาร์ค เคเบิ้ล หอนาฬิกา เป็ นต้น
** สมควรแก่ เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย เพือ่ เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น**
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ควีนส์ ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ ตนั – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิด มีท้ งั ผลไม้สดและผลไม้อบแห้งของนิวซีแลนด์
ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ยว ทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิ วซี แลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ ยงั มีที่พกั และรี สอร์ ทเล็กๆ น่ ารักนํา
ท่านแวะชม MRS JONES FRUIT ORCHARDS ให้ท่านได้เลือกชม และซื้อผลไม้ตามฤดูกาลได้ที่นี่ได้อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีควิ
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิ ล เมืองแห่ งต้นไม้ ของนิ วซี แลนด์ แล้วผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเป็ นยอด
เขาที่ ปกคลุมด้วยหิ มะตลอดทั้งปี เข้าสู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่ สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR
VIEW ซึ่ งมี ยอดเขาเม้าท์คุก้ ที่มีเทื อกเขาสู งถึง 3,753 เมตร เหนื อยอดเขามีหิมะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอดปี
เป็ นฉากหลัง (สํ าหรั บ ท่ านที่ส นใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมยอดเขา กรุ ณ าติดต่ อหั วหน้ า ทัวร์ ) จากนั้นนําท่าน
เดิ นทางต่อ สู่ เมื องไคร้ สท์เชิ ร์ช ระหว่า งทางแวะเมืองแอชเบอร์ ตัน แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ ระลึ กของ
นิวซี แลนด์ อาทิ ครี มรกแกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่
ทําจากขนแกะ ต่างๆ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

วันที่หก

ไคร้ สท์ เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนื อของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆน่ารักริ มฝั่งทะเลทางตะวันออก ใน
อดีตเมืองแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางของเมืองท่าเรื อล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 - 1922 และยังเป็ นเมืองที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะสําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสี ยงด้านการจัดทัวร์ ชมปลาวาฬเป็ นอย่างมาก และยัง
เป็ นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จดั ให้มีทวั ร์ชมปลาวาฬ (การออกเรือชมปลาวาฬขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ในกรณีที่มี

พายุหรือลมแรง ไม่ สามารถออกเรือได้ บริษัทฯ จะคืนค่ าล่ องเรือให้ ในราคากรุ๊ ปทัวร์ ที่จองเอาไว้ และสํ าหรับเด็ก
อายุตาํ่ กว่า 3 ขวบไม่ อนุญาตให้ ขนึ้ เรือเพือ่ ความปลอดภัย)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําท่านลง เรื อยอร์ ชลําใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่ กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชม
ปลาวาฬยัก ษ์พ นั ธุ์สเปริ์ ม ซึ่ ง เป็ นสัตว์ที่ สง่ า งามที่ สุ ด ของโลก ในธรรมชาติ อย่างใกล้ชิ ด ท่ า นอาจจะพบกับ
ปลาโลมาสี เท่า นกทะเลหลากชนิด แมวนํ้า และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือน
ชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรื อประมาณ 2 ชัว่ โมง) ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่
เมืองไคร้สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษเป๋ าฮือ้ ทะเลใต้ เสิ ร์ฟพร้ อมไวน์ แดง
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

วันที่เจ็ด

สนามบินไคร้ สท์ เชิร์ท ( แวะเปลีย่ นเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินสุ วรรณภูมิ

06.05 น.

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 534
เดินทางถึงสนามอ๊อคแลนด์ แวะเปลีย่ นเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

10.00 น.
11.20 น.
13.10 น.
20.25 น.



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตัว๋ เครื่องบิน

ผู้ใหญ่

90,900.86,900.77,900.68,900.12,900.-

58,900.56,900.50,900.43,900.12,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มีเตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจํานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถงึ 15 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่ รวมตัว๋ เครื่องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** รวมค่ า วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาที่ไม่ รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่ างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ ีอายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ * วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน *
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทําหนังสื อเดินทาง Passport
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษัทให้ ทราบตั้งแต่ ทําการจองหากลูกค้ามีความจําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อ นการเดิ นทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อ นการเดิ นทางอย่างน้อย 30 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนดและทางบริ ษัทฯต้ องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการออกตัว๋ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจํา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่า
ของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจําทั้งหมด

เอกสารในการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยืน่ วีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษัทฯ เพือ่ ทําวีซ่าก่ อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยืน่ ขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยืน่ วีซ่า 10 วันทําการ) ***
1. สํ าหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทาํ งาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปั จจุบนั หรือใช้ เอกสาร
เป็ น BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่ านั้น

หนังสื อรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทํางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรื อ สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทําธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาํ หนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาํ เนา
บัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สํ าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สํ าหรับเด็ก ที่ไม่ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ าํ กว่า 18 ปี จะต้องมี หนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรื อมารดา) หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะ ต้องมี หนังสื อ
ยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 15 ปี ขอสําเนาสูติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )

สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สํ าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่ มถี ิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผ้เู ดินทาง มีตวั๋ เอง หรืออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นํา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องห้ามผูเ้ ดิ นทาง เนื่ องจากมี สิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อบางส่วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่ าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ กั ในต่ างประเทศ
เหตุ การณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษ ทั จะคํานึ งถึ งความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชํ าระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริ การนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่ อน 10 วัน
*********************************************

กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพือ่ ประโยชน์ ในการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่ า
หม้ าย
3. ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน...........................................................เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ.......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
4. ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตําแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................................................................................................................
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย................................................................................................................................
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรือไม่
เคย
ไม่ เคย

10. ท่ านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรือไม่

เคย ...................................................
ไม่ เคย ...................................................

