รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-26DEC17-3JAN18H

เกาะเหนือ : อ๊อคแลนด์ - ถา้ หนอนเรื องแสง - โรโตรัว – ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี
อโกรโดม – บริการ อาหารคา่ ด้ วยเมนูฮังงิ ปรุงแบบชาวเมารี
เกาะใต้ : ควีนส์ ทาวน์ – นั่งกระเช้ ากอนโดล่า - เล่นลูท - เก็บเชอร์ รี่– ชิมไวน์
ล่องเรื อกลไฟโบราณ – เมืองดันดีดนิ - เทคาโป - ไคร้ สท์ เชิร์ช
พิเศษ !!! เมนูก้ งุ ลอบเตอร์ // เป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้ อมไวน์ แดง
**COUNT DOWN และชมการจุพลุทรี่ ิมทะเลสาบวาคาทีปู**

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-26DEC17-3JAN18H
กาหนดการเดินทาง 26 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561
วันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60
15.00 น.

18.45 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้น 4 (ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรี ยมตัว
เดินทาง นาท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับเพื่ออานวย
ความสะดวกในเรื่ องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน
ออกเดินทางสู่ อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 491 ( ใช้ เวลาในการเดินทาง 11.20 ชม. )
** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )

วันพุธที่ 27 ธ.ค. 60
12.05 น.
กลางวัน
บ่ าย

คา่

สนามบินสุ วรรณภูมิ

สนามบินอ๊ อคแลนด์ - ถา้ หนอนเรื องแสง - โรโตรัว

เดินทางถึงเมืองอ๊ อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นาท่ านผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าเมือง
หลังรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอ็อคแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ ถ้าหนอนเรื องแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ าไวโตโมเป็ นถ้ าที่ใหญ่ที่สุดใน
นิวซี แลนด์ ภายในถ้ านั้นเป็นที่อยูข่ องหนอนเรื องแสงนับล้านตัว ประกอบไปด้วย
3 ถ้ าหลักคือ RUAKURI CAVE, ARANUI CAVE และ GARDNER'S GUT
ทั้งหมดมีหินงอก หิ นย้อย และ หนอนเรื องแสงที่งดงามมากๆ มีความสวยงามราว
กับดวงดาวในท้องฟ้ายามค่าคืน นาท่านชมความงามของหิ นงอกหิ นย้อยที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ท่านจะได้พบกับห้องโถงที่เรี ยกว่า คาธี ดลั ล์ ที่มา
ของชื่ อนี้ คือเพราะมีหินงอกหิ นย้อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ งของห้อง มีลกั ษณะคล้าย
ออร์ แกนที่ ใช้ในโบสถ์ มี นักร้ องชื่ อ ดังหลายท่ าน ได้เคยมาอัดเสี ยงที่ ถ้ าแห่ ง นี้
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องโรโตรั ว เมืองโรตัวโรเป็ นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารี อาศัยอยู่เป็ น
จานวนมากและยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนือ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยูใ่ นเขตภูเขาไฟจึงมี
บ่อโคลนร้ อนมากมาย ทาให้เป็ นที่ มาของชื่ อเรี ยกขานอี กอย่างหนึ่ งของเมื องนี้ ว่า เมืองแห่ งซัลเฟอร์ (SULPHUR
CITY) เพราะบรรดาบ่อโคลนทั้งหลายนี้ได้ปล่อยซัลเฟอร์ หรื อกามะถันออกมากระจายไปทัว่ เมือง นอกจากนี้ยงั มีบ่อ
น้ าแร่ น้ าพุร้อนมากมายทาให้เมืองโรโตรัวกลายเป็ นเมืองสปาธรรมชาติช้ นั เยีย่ มของนิวซีแลนด์อีกด้วย
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ ทีป่ รุงแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดง โชว์ พืน้ เมืองของชาวเมารี
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั SUDIMA LAKE ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 60 โรโตรัว - ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม - อ๊ อคแลนด์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านสู่ TE PUIA ศู นย์ วัฒนธรรมชาวเมารี เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์
ฝึ กหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่ องนุ่งห่ ม
ชมบ่อน้ าพุร้อน บ่อโคลนเดื อด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิ ดขึ้นจากพลังความร้ อนใต้
พิภพ ที่พวยพุง่ จากพื้นดิน และ แร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความ
ร้อนใต้พ้ืนดินในบริ เวณนี้ ข้างในศูนย์มีชาวเมารี มาสาธิ ตการแกะสลักไม้และ
ทาเครื่ องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรื อโบราณตั้ง
แสดง มี ก ารแสดงระบาเมารี และการร้ องเพลงให้ได้รั บชมรั บฟั ง กันอย่า ง
เพลิดเพลินอีกด้วย
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กลางวัน
บ่ าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าชม เรนโบว์ สปริงซ์ ( RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาเทร้า มีต้ งั แต่ตวั เล็กๆ จนถึง
ตัวที่ใหญ่ ที่มีสีสนั สวยงาม ที่มีจานวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิ ร์นสี เงิน สัญลักษณ์
ของประเทศ พร้อมชมสัตว์พ้นื เมืองที่ใกล้สูญพันธุ์ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่ อโกรโดม
(AGRODOME) เป็ นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวจัดแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือ
การตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัดขน
แกะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดน้ านมวัว และ การ
แสดงสุ นขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นขั แสนรู ้
นาท่ าน ชมเมื อ งอ๊ อ คแลนด์ เมื อ งที่ ใหญ่ อนั ดับหนึ่ ง เป็ นเมื อ งที่ ส าคัญ ทางด้า นการเรี ยน การศึ ก ษา การเงิ น ของ
นิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้าน เ ศ ร ษ ฐี ที่ ตั้ ง อ ยู่ บ น เ นิ น เ ข า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั RYDGES HOTEL AUCKLAND หรื อเทียบเท่ า

วันศุกร์ ที่ 29 ธ.ค. 60
เช้ า
10.30 น.
12.20น.
กลางวัน
บ่ าย
คา่

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
 ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ ทาวน์ โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ เทีย่ วบินที่ NZ 639
ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ หลังจากรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระท่ านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั RYDGES LAKELAND QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันเสาร์ ที่ 30 ธ.ค. 60
เช้ า

กลางวัน

สนามบินอ๊ อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบิน ควีนส์ ทาวน์ ( เกาะใต้ ) – อิสระช้ อปปิ้ งเมืองควีนทาวน์

ล่ องเรื อกลไฟโบราณ - วอเตอร์ พคี ฟาร์ ม – ชมการตัดขนแกะ – ไร่ องุ่น GIBBSTON VALLEY
WINERY - GLENVALE ORCHARDS - นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า + ลูท

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อล่ องเรื อกลไฟโบราณ หลายคนเรี ยกขานเป็ นเรื อในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์มา
นานเนื่องจากเป็ นเรื อที่มีส่วนในการขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็ นเพียงลาเดียวซึ่งเหลือตกทอด
มาจากยุคที่การทาเหมืองเจริ ญรุ่ งเรื อง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็ นเรื อกลไฟรุ่ นอนุรักษ์ ที่ใช้พลังงานไอน้ า
จากถ่านหิ น เป็ นเครื่ องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรื อตกแต่งด้วยไม้และทองเหลืองอย่างงดงาม เป็ นเรื อโดยสาร
เพียงหนึ่งในไม่กี่ลาซึ่งเหลืออยูใ่ นซีกโลกใต้ที่ยงั คงใช้พลังงานจากถ่านหิ น
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีควิ ภายในฟาร์ ม
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บ่ าย

คา่

ชมการสาธิ ตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์ พีคฟาร์ ม เชิ ญเยี่ยมคอกปศุสัตว์
วอลเตอร์พีคฟาร์ มแกะบนยอดเขาในบรรยากาศริ มทะเลสาบวาคาทีปู ที่
มีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศนิ วซี แลนด์ ชมโชว์สุนขั ต้อนแกะจาก
ฟาร์ มพื้นเมือง ดูการทางานของสุ นขั เลี้ยงแกะ และชมการสาธิ ตการตัด
ขนแกะ ซึ่ งขนแกะนี้ ถื อ เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ งออกที่ มี ชื่ อ เสี ยงของ
นิ ว ซี แ ลนด์ รวมทั้ง สั ต ว์น่ า รั ก ๆ พร้ อ มให้อ าหารสั ต ว์ต่ า งๆ จากนั้น
ล่องเรื อกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ จากนั้นนาท่านชมไร่ องุ่น GIBBSTON
VALLEY WINERY ซึ่งจะนาท่านไปชมการผลิตไวน์ในถ้ าที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศนิ วซี แลนด์ มี ห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปในผลึ กหิ นของ
เทือกเขาเซ็นทรัลโอตาโกซึ่ งปั จจุบนั ได้แปรสภาพเป็ นห้องเก็บไวน์ตาม
ธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการบ่มไวน์ช้ นั ดีที่ชนะรางวัล และยัง
ใช้เป็ นสถานที่ชิมไวน์ได้อย่างดี จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม GLENVALE ORCHARDS ให้ท่านได้เก็บเชอร์ รี่สดๆจาก
ต้น ที่นี่มีเชอร์รี่ถึง 16 สายพันธ์และยังมีผลไม้อย่างอื่น อาทิเช่น แอปริ คอท,ลูกพีช, พลัม แอปเปิ้ ล และยังซื้ อกลับบ้าน
เป็นของฝากได้อีก ท่านใดที่รักและชื่นชอบการทานเชอร์ รี่ขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาด เพราะถ้าได้รับประทานเชอร์ รี่
สดๆจากต้นที่นี่แล้วท่านจะติดใจมิรู้ลืม จากนั้นนาท่าน นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ขึน้ สู่ "ยอดเขาบ๊ อบส์ พคี " สัมผัสความ
สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสู ง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรื อนอยู่ดา้ นล่าง ยอดเขาสู ง และ
ท้องฟ้าสี สวยทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารี มาร์ คเคเบิ้ล ซึ่ งเป็ นสถานที่ถ่ายทาฉากหนังในภาพยนตร์ เรื่ อง
เดอะลอร์ดออฟเดอะริ ง และยังเป็ นเทือกเขาที่มีชื่อเสี ยงในด้านสกีรีสอร์ ทของบริ เวณเกาะใต้ พร้ อมสนุกสนานกับการ
เล่ น "ลูจจ์ " เป็ นเครื่ องเล่นแสนสนุกยอดฮิตหนึ่งของชาวนิวซีแลนด์ มีคนั บังคับให้เคลื่อนที่เร็ วหรื อช้าได้ตามต้องการ
เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ความยากง่ายขึ้นอยูก่ บั เส้นทางที่เลื่อนไปมี 2 ระดับคือ ระดับง่าย จะเป็นการเลื่อนไปในเส้นทาง
ง่ายๆ พร้อมกับได้ชมทิวทัศน์ 2 ข้างทางไปด้วย ส่ วนอีกระดับคือ ระดับที่ยากขึ้นไปอีก ด้วยเส้นที่ลดเลี้ยว คดเคี้ยว ที่
เพิ่มความสนุกสนานน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีก เชิญเก็บเกี่ยวประสบการณ์แสนสนุกพร้อมภาพแห่งความประทับใจมิรู้ลืม
!!! ฟรี ให้ ท่านได้ นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ชมวิวบนยอดเขาบ๊ อบพีค และสนุกสนานกับการเล่ นลูท !!!
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพเิ ศษกุ้งล๊ อปสเตอร์ !!!
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั RYDGES LAKELAND QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันอาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค. 60
เช้ า

เมืองแอโร่ ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้ - อิสระท่ านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย - นับถอยหลังสู่ ปีใหม่

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้กย็ งั คงมีทองอยูใ่ นลาธาร
ข้างๆเมื อง ในตัวเมื องมีอาคารโบราณเป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่จดั ให้ชมถึ งประวัติศาสตร์ ในยุคตื่ นทองรวมทั้งชี วิตความ
เป็ นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจี นที่มาตื่นทองกับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สาคัญคือ
บักกิ้งแฮมสตรี ท (BACKINGHAM STREET) ซึ่งมีสถานที่สาคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรี ยงรายอยูส่ องฝั่ง
นาท่ านชม: กระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จมั ป์ กิจกรรม
ชวนหวาดเสี ยวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็ นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสู งถึง 43 เมตร ใช้เวลาใน
การเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็ นต้นกาเนิดของการกระโดบันจี้จมั ป์ ที่โด่งดังไปทัว่ โลก จึงทาให้ในแต่ละปี
มีนกั ท่องเที่ยวใจกล้าหลัง่ ไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยงั มีภูมิทศั น์ที่สวยงามอีกด้วย
หรื อให้ ท่านเลือกเล่ น เรื อเจ็ทช็อตโอเวอร์ (SHOTOVER JET) หรื อเรื อเร็ วช็อตโอเวอร์ เป็ นเรื อแล่นด้วยความเร็ วสู ง
ไปตามแม่น้ าช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิ น ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้าย

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-26DEC17-3JAN18H

กลางวัน
บ่ าย

บาบาน่าโบ๊ทเพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ าถูกคิดค้นขึ้นโดยบิล ฮามิลตั้นกิจกรรมนี้เปิ ดบริ การตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เส้นทางเรื อ
เจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็ นต้นตารับของเรื อเจ็ท มีผมู ้ าท้าทายความหวาดเสี ยวนี้แล้วกว่า2
ล้านคนเป็ นเรื อที่ได้รับการออกเเบบเป็ นพิเศษลาตัวทาด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่นใช้เวลาในการเล่นประมาณ1.30
ชม.(สาหรับท่ านทีส่ นใจเล่ นกิจกรรม กรุณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระท่ านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย

สมควรแก่ เวลาให้ ท่านร่ วมนับถอยหลัง COUNT DOWN
ต้ อนรับสู่ ปีใหม่ ปี 2018
ที่นิวซีแลนด์ นีเ้ ป็ นการนับถอยหลังสู่ ปีใหม่ ทแี่ รกของโลก
ให้ ท่านได้ ชมการจุพลุทรี่ ิมทะเลสาบวาคาทีปู

คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั RYDGES LAKELAND QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันจันทร์ ที่ 01 ม.ค. 61
เช้ า

ควีนส์ ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เมืองดันนีดนิ – ปราสาทลาร์ นัค

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมื องครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้ อผลไม้นานาชนิ ด มีท้ งั ผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ของนิ วซี แลนด์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดันนีดิน ชมเมืองดันนีดิน (DUNEDIN) หรื อสกอตแลนด์แห่ งนิวซี แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่
เป็นอันดับสองในเกาะใต้ของนิ วซี แลนด์ และเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิ วซี แลนด์ คือ มหาวิทยาลัย
โอตาโก้ (UNIVERSITY OF OTAGO) อีกด้วย ยังถือว่าเป็ นหนึ่งใน
สี่ เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม
และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ ที่สาคัญเมืองหนึ่ง ของประเทศนิวซี แลนด์
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ FIRST CHURCH OF OTAGO โบสถ์เก่าแก่
แห่ งนิ กายเพรสไบเทเรี ยนแห่ งแรกของเมื องดันนี ดิน ถู กสร้ างขึ้ น
ในช่วงปี ค.ศ. 1848 เมื่อครั้งชาวสกอตมาตั้งรกรากที่ประเทศนิ วซี แลนด์ นับเป็ นหนึ่ งในสถาปั ตยกรรมและแลนด์
มาร์ คยุคศตวรรษที่ 19 ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศนิวซี แลนด์ จากนั้นนาท่านสู่ ถนนบอลด์วิน (BALDWIN STREET)
ถนนซึ่ งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็ นถนนสายที่ชนั ที่สุดในโลก โดยมีระดับองศาความชันถึง 38 องศา นาท่าน
ผ่านชม มหาวิทยาลัยโอทาโก (UNIVERSITY OF OTAGO) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซี แลนด์ ตัวมหาวิทยาลัย
ตั้งอยูใ่ นเขตหุ บเขา มีอาณาเขตติดกับทะเล เป็นมหาวิทยาลัยแห่ งเดียวในนิ วซี แลนด์ที่เปิ ดสอนคณะทัน ตแพทย์ นา

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-26DEC17-3JAN18H

กลางวัน
บ่ าย

คา่

ท่านถ่ายรู ปกับ สถานีรถไฟแห่ งดันนีดิน (DUNEDIN RAILWAY STATION) ได้ชื่อว่าเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สาคัญที่สุด
ของเมือง ตั้งอยู่ในจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้ างโดย GEORGE TROUP มีศิลปะก่อสร้ างแบบ FLEMISH
ลักษณะเด่นคือ หิ นที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหิ นบะซอลต์สีดาที่เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟ ทางด้านใต้ของสถานี มี
หอนาฬิกาสู ง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ตอ้ งมีหอนาฬิกาอยูต่ รงกลางหรื อด้าน
ใดด้านหนึ่งของอาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม ปราสาทลาร์ นัค (LARNACH CASTLE) ปราสาทหรื อคฤหาสน์แห่ งแรกและแห่ งเดียวในประเทศ
นิวซี แลนด์สร้างขึ้นโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์ นคั สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ใช้เวลา 3 ปี
จึงสร้างเสร็ จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์ข้ ึน จึงถูกขายต่อ
เป็ นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซ่ ึงซื้อขึ้นมาไว้ครอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิ ดให้บุคคลภายนอกได้
เข้าชม จากนั้นนาท่านนัง่ รถลัดเลาะบนเนินเขาเลียบชายฝั่งเพื่อเดินทางสู่ NATURES WONDER เพื่อชมธรรมชาติของ
สัตว์หายากตามธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์สีสันแปลกตาซึ่ งหาดูได้เฉพาะในแถบนี้ เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็ น เพนกวินตา
เหลือง (YELLOW EYED PENQUIN) เพนกวินจิ๋วสี ฟ้า (LITTLE BLUE PENQUIN) แมวน้ าขน (NEW ZEALAND
FUR SEAL) นกกาน้ า (CORMORANT) นกอัลบาทรอส (ALBATROSS)
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั SCENIC HOTEL DUNEDIN หรื อเทียบเท่ า

วันอังคารที่ 02 ม.ค. 61
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

เมืองดันนีดนิ – โอมาราม่ า - ทะเลสาปเทคาโป - แอชเบอร์ ตัน – ไคร้ สท์ เชิร์ช

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองโอมาราม่ าระหว่างนักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิ วซี แลนด์ ผ่าน
ชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยงั มีที่พกั และรี สอร์ ทเล็กๆน่ารัก เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิล
เมืองแห่ งต้นไม้ของนิวซี แลนด์ ผ่ านชมททะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดัง่ ภาพวาดอีกแห่ งหนึ่ ง
ของนิ วซี แลนด์ จนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW คล้ายๆ กับ
ทะเลสาปเทคาโป คือเป็นน้ าที่ละลายมาจากภูเขาน้ าแข็ง เวลาแดดออก
น้ าจะเป็ นสี เทอร์ ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน้ าเป็ นสี น้ านม มองไปทาง
ภูเขา เห็นเมฆหรื อหมอก ลอยต่าลงมา โรแมนติคมาก โดยเฉพาะช่ วง
หน้าหนาวมีไอน้ าลอยเหนือน้ า หมอกลอยมาปะทะกับสันเขา
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีควิ
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง และถือเป็ นทะเลสาบที่สวยที่สุด
แห่ งหนึ่งของประเทศนิวซี แลนด์ มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งสิ่ งที่ทาให้ทะเลสาบแห่ งนี้ กลายเป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสี เทอร์ ควอยซ์ของน้ าในทะเลสาบ ที่เกิด
จากการละลายของน้ าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่ งได้กดั กร่ อนชั้นหิ นอันอุดมไปด้วยแร่ ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่
ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ า สารละลายเหล่านี้ ก็สะท้อนแสงเกิ ดเป็ นสี เทอร์ ควอยซ์ที่สวยงาม
ใกล้กนั จะมีอนุสาวรี ยส์ ุ นขั ต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ในปี ค.ศ.1968 ค.ศ.1968 เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีที่
ช่วยงานให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประะเทศนิวซี เเลนด์ เป็ นประเทศที่เลี้ยงเเกะไว้ในการทาการค้า
ไม่ ว่า จะขนแกะ เนื้ อแกะ นมแกะ จึ ง มี ผูช้ ่ ว ยส าคัญ คื อ
สุ นัขต้อนแกะ ไว้สาหรั บต้อนแกะ และไล่ หมาป่ าด้ว ย
และใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกระทัดรัด
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น่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปัจจุบนั ยังใช้ในการประกอบ
พิธีการต่างๆ อยู่ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางแวะ เมืองแอชเบอร์ ตัน แวะให้ท่านได้ชอ้ ป
ปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกของนิวซี แลนด์ อาทิ ครี มรกแกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บารุ งสุ ขภาพ
และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากขนแกะ ต่างๆ
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพเิ ศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้ อมไวน์ แดง
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

คา่

วันพุธที่ 03 ม.ค. 61
เช้ า
10.00 น.
11.20 น.
14.50 น.
20.50 น.

สนามบิน ไคร้ สท์ เชิร์ช – สนามบินอ๊ อคแลนด์ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์
ออกเดินทางสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์ เทีย่ วบินที่ NZ 514
ถึงเมืองอ๊ อคแลนด์ หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้ อยแล้ ว
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

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

119,000.116,000.102,000.90,000.28,000.-

84,000.82,000.72,000.64,000.28,000.-

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-26DEC17-3JAN18H
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 15 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***
*** ไม่ รวมค่ าวีซ่าเดีย่ ว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน / ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มีแถมกระเป๋าเดินทางนะคะ ***
อัตราค่ าบริการนีร้ 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.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดีย่ ว 6,100 บาท ต่ อ ท่ านหรื อครอบครัว / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน *
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทาการ) ***
1. สาหรับบุคคลทัว่ 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 – หน้าปัจจุบนั หรื อใช้ เอกสารเป็ น
BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ทีท่ างธนาคารออกให้ เท่ านั้น

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-26DEC17-3JAN18H
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงานบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรื อมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสื อยินยอม
จากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีทบี่ ิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับบุคคลทีถ่ ือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มีถนิ่ พานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผล
วีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่ เกิน 18 ปี เป็ น เดีย่ ว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีทผี่ ู้เดินทาง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ ว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ ะบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกายสุ ภาพ
ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
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เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
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 ,สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ 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 มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กาหนด
และทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบินและผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ ามัดจาทั้งหมด
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
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 ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากการท่ องเทีย่ วนีเ้ ป็ นการ
ชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
การใช้ บริการนั้นทีท่ างทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
*********************************************

กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-26DEC17-3JAN18H
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันทีเ่ ริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ างาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

