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***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***
ควีนทาวส์ – เทคาโป - ไคร้สท์เชิรช์






ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
พิเศษรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค
ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์
ล่องเรือชมวาฬ ณ ไคคูร่า

 เมนู เป๋ าฮื้อทะเลใต้เสริฟพร้อมไวน์แดง

รหัสทัวร์ : THG6-QF-NZ-9-15JUN17H
กำหนดกำรเดินทำง
มิถุนำยน 2560

วันแรก
15.00 น.
18.10 น.
วันทีส่ อง
06.30 น.
09.30 น.
14.30 น.

บ่ ำย

คำ่

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

9 - 15

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – ซิดนีย์
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตู 7 ROW : N สำยกำรบินแควนตัส แอร์ เวย์ (QF)
เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ โดยเทีย่ วบินที่ QF 024 (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 9 ชม.)
ซิดนีย์ – ควีนส์ ทำวน์ – นั่งกระเช้ ำกอนโดล่ ำ + ลูท พร้ อมทำนบุฟเฟ่ ต์ บนยอดเขำบ็อบส์ พคี
ถึงซิดนีย ์ (ออสเตรเลีย) เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน นาท่านผ่านการเอ๊กซเรย์ ตรวจกระเป๋ าที่ถือขึ้นเครื่ อง (HAND CARRY)
ออกเดินทำงสู่ ควีนส์ ทำวน์ โดยเทีย่ วบินที่ QF 121 (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชม.)
ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่ ำนผ่ ำนด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้ อยแล้ ว
(นิวซีแลนด์ มีกฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ อำหำรสด และพืชผักเข้ ำเมืองโดยเด็ดขำด) เวลำท้ องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์
เร็วกว่ ำประเทศไทย 6 ชม.)
นาท่าน นั่งกระเช้ ำกอนโดล่ ำ ขึน้ สู่ "ยอดเขำบ๊ อบส์ พคี " สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสู ง มองเห็น
ทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรื อนอยูด่ า้ นล่าง ยอดเขาสู ง และท้องฟ้าสี สวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค
เทือกเขารี มาร์ คเคเบิ้ล ซึ่ งเป็นสถานที่ถ่ายทาฉากหนังในภาพยนตร์ เรื่ องเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ ง และยังเป็นเทือกเขา
ที่มีชื่อเสี ยงในด้านสกีรีสอร์ทของบริ เวณเกาะใต้
!!! ฟรี ให้ ท่ำนได้ นั่งกระเช้ ำกอนโดล่ ำ ชมวิวบนยอดเขำบ๊ อบพีค และสนุกสนำนกับกำรเล่ นลูท !!!
 รับประทำนอำหำรคำ่ แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขำบ๊ อบพีค!!!
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

ควีนส์ ทำวน์ – ล่ องเรื อมิวฟอร์ ด ซำวด์ – ควีนส์ ทำวน์
รับประทำนอำหำรเช้ ำภำยในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ ดซำวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่
เขต อุทยำนแห่ งชำติมิลฟอร์ ดซำวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่ง
กว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND)
ในดินแดนส่ วนที่เป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศ
ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ ึงมีในลักษณะนี้เพียง
2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารน้ าแข็งใน
ยุคโบราณ กัดเซาะหิ นทาให้น้ าท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่าง
ทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR
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กลำงวัน

คำ่
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

กลำงวัน

คำ่

LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็ นวิวอยูเ่ บื้องล่าง และ
ให้ท่านดื่มน้ าแร่ บริ สุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ าตกที่มีความยิง่ ใหญ่ที่ CHASM
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบุพเฟ่ ต์ บนเรื อ พร้ อมล่ องเรื อสำรำญมิลฟอร์ ด ซำวด์ สัมผัสความงามของธรรมชาติ
โดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ า
กัดเซาะ ส่ งผลให้เกิดเป็ นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทาให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม
บริ เวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ าตกอันสู งตระหง่านของ
นำ้ ตกโบเวน ซึ่งมีความสู ง 160 เมตร จากหน้าผา พบกับแมวน้ านอน
อาบแดดบนโขดหิ นอย่างสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อ เพื่อ
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร สไตล์ เกำหลี
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
ควีนส์ ทำวน์ – แอร์ โร่ ทำวน์ – ชมกำรกระโดดบันจี้ - ชมกำรเล่ นเรื อเร็วช็อตโอเวอร์ - อิสระช้ อปปิ้ ง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทำวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้กย็ งั คงมีทองอยูใ่ นลา
ธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่จดั ให้ชมถึง
ประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็ นอยูใ่ นสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ
เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่
สาคัญคือบักกิ้งแฮมสตรี ท (BACKINGHAM STREET) ซึ่งมี สถานที่สาคัญ
ร้านอาหาร ร้านขายของเรี ยงรายอยูส่ องฝั่ง นาท่านชมกำรกระโดดบันจี้
(BUNGY JUMP) พลาดไม่ได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบัน
จี้จมั ป์ กิจกรรมชวนหวาดเสี ยวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็ นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสู งถึง
43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็ นต้นกาเนิดของการกระโดบันจี้จมั ป์ ที่โด่งดังไปทัว่
โลก จึงทาให้ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวใจกล้าหลัง่ ไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยงั มีภูมิทศั น์ที่สวยงามอีก
ด้วย ผ่ ำนชมกำรเล่ นเรื อเร็วช็อตโอเวอร์ ( SHOTOVER JET ) เป็ นเรื อแล่นด้วยความเร็ วสู งไปตามแม่น้ าช็อตโอ
เวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิ น ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้ายบานาน่าโบ๊ท
เพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ า ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิ ดบริ การตั้งแต่ปี คศ.1970 เส้นทางเรื อเจ็ทของที่นี่ ดู
น่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็ นต้นตารับของเรื อเจ็ท มีผมู ้ าท้าทายความหวาดเสี ยวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็ น
เรื อที่ได้รับการออกเเบบเป็ นพิเศษ ลาตัวเรื อทาด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ1.30ชม.
(สำหรับท่ ำนใดทีส่ นใจกิจกรรมต่ ำงๆ กรุณำติดต่ อหัวหน้ ำทัวร์ )
รับประทำนอำหำรกลำงวัน (อำหำรจีน)
จากนั้นอิสระให้ ท่ำนชมเมืองและช้ อปปิ้ งสิ นค้ ำจำกย่ ำนตัว เมืองควีนส์ ทำวน์ ซึ่ งถือเป็ นเมืองชื่ อดังของประเทศเป็ น
เมืองท่องเที่ยว และเป็ นเมืองแห่งกิจกรรมท้าทายความหวาดเสี ยวอันดับหนึ่ง ที่นกั ท่องเที่ยวต่างๆ จะต้องเดินทางมา
ที่นี่ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าจากตัวเมือง ควีนส์ทาวน์ซ่ ึ งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อของชาว นิ วซี แลนด์ และชาว
ต่างประเทศ ถ่ายภาพ กับมุมสวยๆ อาทิ ร้านของหวาน รี มาร์ค เคเบิ้ล หอนาฬิกา เป็ นต้น
** สมควรแก่ เวลำพบกัน ณ จุดนัดหมำย เพื่อเดินทำงไปรับประทำนอำหำรเย็น**
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
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วันทีห่ ้ ำ

ควีนส์ ทำวน์ – ครอมเวลล์ – เทคำโป –แอชเบอร์ ตัน – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้ อผลไม้นานาชนิด มีท้ งั ผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ของนิวซี แลนด์
ก่อนเดิ นทางสู่ เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ยว ทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยงั มีที่พกั และรี สอร์ทเล็กๆ น่ารัก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบำร์ บีควิ
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์ นาท่านแวะชม MRS JONES FRUIT ORCHARDS
ให้ท่านได้เลือกชม และซื้ อผลไม้ตามฤดูกาลได้ที่นี่ได้อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเป็นยอด
เขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะตลอดทั้งปี เข้าสู่ ทะเลสำบพูคำกิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW
ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุก้ ที่มีเทือกเขาสู งถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี เป็ นฉากหลัง
(สำหรั บท่ ำนที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมยอดเขำ กรุ ณำติดต่ อหัวหน้ ำทัวร์ ) จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อสู่ เมือง
ไคร้สท์เชิ ร์ช ระหว่างทางแวะเมื องแอชเบอร์ ตัน แวะให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกของนิ วซี แลนด์ อาทิ ครี มรก
แกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บารุ งสุ ขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากขนแกะ ต่างๆ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ ำ

กลำงวัน

คำ่

วันทีห่ ก
เช้ ำ

กลำงวัน
บ่ ำย

คำ่

ไคร้ สท์ เชิร์ช – ไคคูร่ำ – ล่ องเรื อชมปลำวำฬ – ไคร้ สท์ เชิร์ช
รับประทำนอำหำรเช้ ำภำยในโรงแรม
นาท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่เมืองไคคูร่ำ ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆน่ารักริ มฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีต
เมืองแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางของเมืองท่าเรื อล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 - 1922 และยังเป็ นเมืองที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะสาหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสี ยงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็ นอย่างมาก และยังเป็ น
เจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จดั ให้มีทวั ร์ชมปลาวาฬ (กำรออกเรื อชมปลำวำฬขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ ในกรณีทมี่ ีพำยุหรื อ
ลมแรง ไม่ สำมำรถออกเรื อได้ บริษทั ฯ จะคืนล่ องเรื อให้ ในรำคำกรุ๊ปทัวร์ ทจี่ องเอำไว้ และสำหรับเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 3
ขวบไม่ อนุญำตให้ ขนึ้ เรื อเพื่อควำมปลอดภัย)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบตะวันตก
นาท่านลง เรื อยอร์ ชลาใหญ่ที่มีความจุ ได้ถึง 40-50 คน สู่ กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ ยวประสบการณ์การผจญภัย ชม
ปลาวาฬยักษ์พนั ธุ์สเปริ์ ม ซึ่ งเป็ นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมา
สี เท่า นกทะเลหลากชนิ ด แมวน้ า และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ใน
บางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรื อประมาณ 2 ชัว่ โมง) ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไคร้สท์
เชิร์ช
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร พร้ อมเมนูพเิ ศษเป๋ำฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้ อมไวน์ แดง
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ ำ
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วันทีเ่ จ็ด

สนำมบินไคร้ สท์ เชิร์ท ( แวะเปลีย่ นเครื่ อง) - สนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ - สนำมบินสุ วรรณภูมิ

06.05 น.
07.40 น.
09.50 น.
16.40 น.

ออกเดินทำงกลับสู่ สนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ โดยสำยกำรบิน แควนตัสแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QF138
เดินทำงถึงสนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลีย่ นเครื่ อง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน แควนตัสแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QF023
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ


*** สำยกำรบิน และโปรแกรมทีร่ ะบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ ำบริกำร
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน รำคำไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน
78,900.54,900.76,900.52,900.68,900.46,900.60,900.40,900.12,900.12,900.-

*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** รำคำนีอ้ ำจมีกำรปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทำงมีไม่ ถงึ 15 ท่ ำน ***
*** รำคำไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบินระหว่ ำงประเทศ และ ภำยในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** ไม่ รวมค่ ำวีซ่ำเดีย่ ว 6,100 บำท ต่ อ ท่ ำน / วีซ่ำกรุ๊ป 3,600 บำท ต่ อ ท่ ำน / ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ำเดินทำงนะคะ ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
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อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%
ตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
ค่าทาหนังสื อเดินทาง PASSPORT
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่ำเดีย่ ว 6,100 บำท ต่ อ ท่ ำน / วีซ่ำกรุ๊ป 3,600 บำท ต่ อ ท่ ำน *
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 10 วันทำกำร) ***
1. สำหรับบุคคลทัว่ ไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปั จจุบนั หรื อใช้ เอกสำร
เป็ น BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ทีท่ ำงธนำคำรออกให้ เท่ ำนั้น
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงำนบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภำษำอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ ำของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทำธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนกำรค้ ำ) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)
4. กรณีข้ำรำชกำร ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ หรื อ ภำษำไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ทีเ่ ดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สำหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรื อมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสื อ
ยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
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ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีทบี่ ิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับบุคคลทีถ่ ือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มีถนิ่ พำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้ (ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ผลวีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
หมำยเหตุวซี ่ ำ
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ำกรุ๊ป วีซ่ำจะไม่ ตดิ ในเล่ มพำสปอร์ ตและต้ องเดินทำงไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ ำนั้น ค่ ำวีซ่ำท่ ำนละ 3,600 บำท
กรณีทผี่ ู้เดินทำง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ต้ องยื่นวีซ่ำเดีย่ ว ค่ ำวีซ่ำท่ ำนละ 6,100 บำท
*** กรุณำจัดเตรียมเอกสำรตำมทีร่ ะบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำย
สุ ภำพ ทั้งนีท้ ำงบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำง
บริษัทใคร่ ขอรบกวนท่ ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวด้ วยเช่ นกัน
เงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่ วง ปี ใหม่ ,สงกรำนต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ แจ้ งกับทำงบริษัทให้ ทรำบตั้งแต่ ทำกำรจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำนิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กำหนด และทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดก่ อนกำรออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกำล เช่ น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ช่ วงเดือนตุลำคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ ำก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ำมัดจำ
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินและผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำมัดจำทั้งหมด
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ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นำ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจำกกำร
ท่ องเทีย่ วนีเ้ ป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ ำน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในกำรใช้ บริกำรนั้นทีท่ ำงทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ีผู้เดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทำงทรำบ
ล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน
*********************************************
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กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริง
เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)........................................................................................................................................
ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีที่มีกำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำไทย).........................................................................
2. สถำนภำพ
โสด
แต่ งงำนจดทะเบียน
แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน
หย่ ำ
หม้ ำย
3. ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน...........................................................เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ.......................................................
E-MAIL : .............................................................................................................................................................
4. ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน/ สถำนศึกษำ (ภำษำไทย)...........................................................................................................
5. ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน/ สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน/ สถำนศึกษำ (ภำษำไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตำแหน่ งหน้ ำทีก่ ำรงำน (ภำษำอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................................
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทำงไปด้ วย................................................................................................................................
ควำมสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนีม้ ำก่อนหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย ...................................................

