นิวซีแลนด เกาะใต 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

ไครสทเชิรช แอชเบอรตัน ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ
ครอมเวลล ควีนสทาวน ไครสทเชิรช อะคารัว
ลองเรือชมปลาโลมา ลองเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู
วอลเตอรพีคฟารม ชมการตัดขนแกะ ขึ้นกระเชากอนโดลา + เลนลูท
เมนูกุงลอบเตอร เมนูเปาฮื้อทะเลใตเสริฟพรอมไวนแดง
กําหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 6-11,13-18,20-25,27 มิ.ย.-2 ก.ค.60
ราคาทานละ 71,900 บาท
วันที่ 1-6,8-13,15-20,22-27,29 ส.ค.-3 ก.ย. 60 ราคาทานละ 71,900 บาท
วันที่ 5-10,12-17,19-24 ก.ย. 60
ราคาทานละ 71,900 บาท
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วันแรก

กรุงเทพฯ - ออคแลนด

16.00 น.
18.45 น.

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทยแอรเวย
ออกเดินทางสูออคแลนด โดยสายการบิน ไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ TG 491 (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

สนามบินออคแลนด - ไครสเชิรท

10.45 น.
13.00 น.
14.25 น.

เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด ประเทศนิวซีแลนด
แวะพักที่สนามบินออคแลนด เดินทางสู สนามบินไครสเชิรท โดยสายการบินแอรนิวซีแลนด เที่ยวบินที่ NZ 543
เดินทางถึงเมืองไครสเชิรท (เวลาทองถิ่นนิวซีแลนด เร็วกวา 6 ชม) ประเทศนิวซีแลนด
นําทานผานดานตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรเรียบรอยแลว
** หมายเหตุ ** (นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา พืชผัก อาหารสด และแหง ทุกชนิด , เขาเมืองโดยเด็ดขาด )
เมืองไครสทเชิรชเปนเมืองที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เปนเมืองใหญและเกาแกที่สุดของเกาะใต ประเทศนิวซีแลนด
มีแมน้ําเอวอนไหลผานตัวเมืองกอใหเกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความรมรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไมสวยงามอยูทั่ว
เมืองไปหมด จนไดรับการขนานนามวาเปน GARDEN CITY OF THE WORLD ทําใหเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และ
ใกลชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ทองเที่ยวมากมายสวยงามในเมืองไครสทเชิรช เชน จตุรัสวิกตอเรีย,กีวี่เฮาส,วิหารคาธีดตัล
,ขึ้นยอดเขาแคชเมียรเพื่อชมเมืองไครทเชิรช เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา

ค่ํา

วันที่สาม

ไครสทเชิรช – อะคารัว – ลองเรือชมปลาโลมา – อิ่มอรอยกับเมนูพิเศษเปาฮื้อทะเลใต เสริฟพรอมไวนแดง 1แกว

เชา

รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองอะคารัว เปนสวนหนึ่งของ BANK OF PENINSULA ซึ่งอยูในมณฑล CANTERBURY อันเปนสวน
เรียบชายฝงตะวันออกของเกาะใต ซึ่งรวม CHRISTCHURCH และ MT.COOK ไปดวย AKAROA นับเปนชุมชนแรกๆ ใน
แถบนี้เดิมเปนฝรั่งเศสมากๆ แตตอนนี้คุยอังกฤษหมดแลว กิจกรรมหลัก
ของที่นี่คือการวายน้ํากับปลาโลมาและนั่งเรือดูปลาโลมาเฮคเตอรที่เล็ก
ที่สุดในโลก AKAROA เปนเมืองที่อยูทางตะวันออกเฉียงใตของ
CHRISTCHURCH ชื่อเมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลวา LONG
HARBOUR เปนเมืองที่มีเสนหในตัวเองโดยมีวิวชายทะเลที่สวยงามและ
ผสมผสานกับกลิ่นอายของฝรั่งเศสอยูดวย เชนชื่อตรอก ถนน หรือ
บานเรือนลวนแตเปนแบบสไตลฝรั่งเศส จากนั้น นําทานลองเรือ BLACK CAT CRUISE AKAROA HARBOUR
CRUISE เพื่อลองเรือดูปลาโลมา ทานจะไดเห็นปลาโลมาพันธที่เล็กที่สุดคือโลมาพันธHECTOR กระโดดวายกันอยาง
สนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
ใหทานสัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆ นารักริมทะเล หรืออิสระชอปปง ที่นี่มี
รานขายของเล็กๆ นารัก เชน รานขายหินและแรชื่อวา HETTIE’S ROCK
AND CRYSTAL และราน SHOP POT POURRI ขายของกระจุกกระจิก

กลางวัน
บาย

2

ค่ํา

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับสูเมืองไครสทเชิรช นําทาน ชมเมืองที่ไดชื่อวาเปน เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ผานชม
สวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการประจําเมือง ชมความงามของแมน้ําเอวอน ผานชมสวนพฤกษศาสตร และสวนสาธารณะ
แฮกลีย ตั้งอยูบริเวณกลางเมืองไครสทเชิรช นับวาเปนปอดของเมืองไครสเชิรช นอกจากความเขียวชะอุมและกวางใหญ
ไพศาลแลว ในทุกฤดูกาลจะมีผูคนมาเดินเลน ออกกําลังกายและพักผอน โดยเฉพาะฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ที่จะมีดอกไม
ผลิบานอยางสวยงามมาก นําชม พิพิธภัณฑแคนเทอรเบอรี่ ตั้งอยูหนาประตูทางเขาสวนพฤกษชาติ พิพิธภัณฑแหงนี้ จัด
แสดงเรื่องราวของชาวเมารี และนกมัวที่เปนสัตวทองถิ่น ซึ่งไดสาบสูญไปจากโลกนี้แลว และการเขามาตั้งรกรากของชาว
ยุโรปผิวขาว เปนตน และประวัติศาสตรของการสํารวจ ทางทวีปแอนตารกติก (ขั้วโลกใต) นอกจากนั้นแลว ยังมีอุปกรณ
และเครื่องมือตางๆ ที่เซอรเอ็ดมันด ฮิลลารี ใชเมื่อครั้งพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตตั้งแสดงอยูอีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมเมนูพิเศษเปาฮื้อทะเลใต เสริฟพรอมไวนแดง
นําทานเขาสูที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา

วันที่สี่

ไครสทเชิรช - แอชเบอรตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ครอมเวลล - ควีนสทาวน

เชา

รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู เมืองแอชเบอรตัน ศูนยกลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของเกาะใต ประเทศนิวซีแลนด ผาน
ที่ราบทางการเกษตรอันกวางใหญ สมญานาม “แคนเทอรเบอรี่” ที่ใหญเปนอันดับ 3 รองจากเมืองทิมารูและไครสทเชิรช คน
สวนใหญประกอบอาชีพทําฟารมเลี้ยงแกะ หรือฟารมวัว เลี้ยงวัว ที่นี่ จึงเปนแหลงรวมสินคาและผลิตภัณฑจากแกะ ขนแกะ
และผลิตภัณฑบํารุงผิว อาหารเสริม และของที่ระลึก อื่นๆ เชิญเยี่ยมชมทุงราบแคนเทอรเบอรรี่ แหลงเพาะพันธุแกะและวัวที่
สําคัญของเกาะใต จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือเปนทะเลสาบที่
สวยที่ สุด แหง หนึ่ งของประเทศนิวซี แลนด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิ โลเมตร ซึ่งสิ่ งที่ทําให ทะเลสาบแห งนี้
กลายเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเยือนนิวซีแลนด ก็เนื่องจากสีเทอรควอยซของน้ําในทะเลสาบ ที่
เกิดจากการละลายของน้ําแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่งไดกัดกรอนชั้นหินอันอุดมไปดวยแรธาตุกอนที่จะไหลลงสู
ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตยตกลงกระทบกับน้ํา สารละลายเหลานี้ก็สะทอนแสงเกิดเปนสีเทอรควอยซที่สวยงาม ใกลกัน
จะมีอนุสาวรียสุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสัมฤทธิ์ในป ค.ศ.1968 เพื่อเปนการยกยองคุณความดีที่ชวยงานใหชาวบานมีกิน
มีใชจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประะเทศนิวซีเเลนด เปนประเทศที่เลี้ยงเเกะไวในการทําการคา ไมวาจะขนแกะ เนื้อแกะ นม
แกะ จึงมีผูชวยสําคัญคือสุนัขตอนแกะ ไวสําหรับตอนแกะ และไลหมาปาดวย และใกลๆ กันนั้น ทานจะไดเห็นโบสถขนาด
กระทัดรัดนารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด ซึ่งในปจจุบันยังใชในการ
ประกอบพิธีการตางๆ อยู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุน
นําทาน ผานอุทยานแหงชาติเมาทคุก ของเกาะใตของนิวซีแลนดที่เต็มไปดวย ทุงหญา ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญ
สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ผานชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธารน้ําแข็งสายใหญซึ่งละลายและกัดเซาะเอากอนหิน
ขนาดตางๆกันมากลั่นกรองน้ําตามธรรมชาติจนกลายเปนน้ําทะเลสาบที่สวยงาม ผานชมทะเลสาบปูคากิ เปนทะเลสาบที่มี
ความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแหงหนึ่งของนิวซีแลนด จนไดชื่อวา MILLION DOLLAR VIEW คลายๆ กับทะเลสาปเท
คาโป คือเปนน้ําที่ละลายมาจากภูเขาน้ําแข็ง เวลาแดดออก น้ําจะเปนสีเทอรควอยซ แตเวลาไมมีแดดน้ําเปนสีน้ํานม มองไป
ทางภูเขา เห็นเมฆหรือหมอก ลอยต่ําลงมา โรแมนติคมาก โดยเฉพาะชวงหนาหนาวมีไอน้ําลอยเหนือน้ํา หมอกลอยมาปะทะ
กับสันเขา นําทานเขาสูเมืองควีนสทาวน ผานเมืองครอมเวลล เปนเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงสี่พันคน และเปนแหลงผลิต
ผลไมที่สําคัญของนิวซีแลนด ปลูกผลไมเพื่อการบริโภคภายในและสงออกที่ใหญที่สุด ตั้งอยูทางภาคใตของเกาะใต มีพื้นที่

กลางวัน
บาย

3

ค่ํา

ปลูกไมผลมาก เชน แอปเปล, แพร(ลูกทอ), พีช(สาลี่) เปนตน นักทองเที่ยวสามารถสังเกตเมืองครอมเวลลไดงาย โดยดูจาก
ปากทางเขาเมืองจะมีรูปปนผลไมยักษ เปนรูปปแอปเปล แพรและพีช อยูปากทางเขาเมือง เชิญ เยี่ยมชมเมืองสวนผลไม แวะ
ถายรูปกับสวนผลไม ซื้อผลไมสด แหง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด
เดินทางถึง เมืองควีนสทาวน เมืองที่ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาขนาดใหญที่ชื่อ THE REMARKABLES อุดมไปดวย
ธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝงของทะเลสาบวาคาติปู ทําใหวิวทิวทัศนงดงามราวกับภาพฝน เหมาะเปนทั้งสถานที่ทองเที่ยว
ของคนทั่วไป และคูฮันนีมูนที่ตองการความโรแมนติกแบบสวนตัว ไมเพียงแตมีทัศนียภาพสวยงามเทานั้น แตยังเปนแหลง
รวมรานอาหารทันสมัย รานกาแฟ ไนตคลับ แหลงชอปปงและสถานที่ทองเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพรอมกระตุนตอม
ผจญภัย สําหรับผูรักการทํากิจกรรมทาทายอยางกีฬาเอ็กซตรีมหลากหลายประเภท
รับประทานอาหารค่ํา พรอมเมนูพิเศษกุงลอปสเตอร!!!
นําทานเขาสูที่พัก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWNหรือเทียบเทา

วันที่หา

ควีนสทาวน – แอรโรวทาวน – ผานชมการกระโดดบันจี้จัมพ – ผานชมการเลนเรือเร็ว – ลองเรือกลไฟโบราณ
วอเตอรพีค ฟารม – ชมการตัดขนแกะ - นั่งกระเชากอนโดลา + ลูท

เชา

รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม
เดินทางสู เมืองแอรโรวทาวน ชมเมืองของนักขุดทอง แอรโรวทาวน ซึ่งเปนเมืองเล็กๆตั้งอยูบริเวณเชิง
เขา ที่นี่เปนเมืองขุดทองเกาที่อนุรักษเอาไวอยางดีที่สุด ในยุคตื่นทอง ปค.ศ. 1865 เคยมีประชากร
มากกวา 7,000คน และเปนเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเกา ที่เหลืออยูเพียงไมกี่แหง ซึ่งไมไดแปรสภาพ
เปนเมืองราง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเปนเมืองที่พัฒนาอยางทันสมัย แมวาแอรโรวทาวนเปนเมืองเล็กๆ
แตก็เต็มไปดวยนักทองเที่ยว จากนั้น นําทานชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมํไดเมื่อมา
ที่ควีนสทาวน กับการการกระโดดบันจี้จัมป กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด ถือเปน
กีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกลา โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใชเวลาในการเลน 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส
ทาวนถือเปนตนกําเนิดของการกระโดบันจี้จัมปทโี่ ดงดังไปทั่วโลก จึงทําใหในแตละปมีนักทองเที่ยวใจ
ผานชมการเลนเรือ
กลาหลั่งไหลมาวัดใจอยางไมขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยังมีภูมิทัศนที่สวยงามอีกดวย
เร็วช็อตโอเวอร เปนเรือแลนดวยความเร็วสูงไปตามแมน้ําช็อตโอเวอร ทามกลางเกาะแกงและโขดหิน
คอนขางคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลายบานานาโบท เพียงแตไมรวงลงน้ํา ถูกคิดคน
ขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปดบริการตั้งแตป คศ.1970 เสนทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูนาตื่นเตนเราใจ
มากกวาที่อื่น เพราะเปนตนตํารับของเรือเจ็ท มีผูมาทาทายความหวาดเสียวนี้แลวกวา 2 ลานคน เปนเรือ
ที่ไดรับการออกเเบบเปนพิเศษ ลําตัวเรือทําดวยอลูมิเนียมอยางหนาแนน ใชเวลาในการเลนประมาณ
1.30 ชม. (สําหรับทานใดที่สนใจกิจกรรมตางๆ กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
จากนั้นนําทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อลองเรือกลไฟโบราณ หลายคนเรียกขานเปนเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนสทาวนมา
นานเนื่องจากเปนเรือที่มีสวนในการขนสงสินคาและผูโดยสารมาตั้งแตป 1912 และเปนเพียงลําเดียวซึ่งเหลือตกทอดมาจาก
ยุคที่การทําเหมืองเจริญรุงเรือง มีอายุเกาแกกวาเกือบรอยป อีกทั้งเปนเรือกลไฟรุนอนุรักษ ที่ใชพลังงานไอน้ําจากถานหิน
เปนเครื่องจักรคูขนาด 500 แรงมา ภายในเรือตกแตงดวยไมและทองเหลืองอยางงดงาม เปนเรือโดยสารเพียงหนึ่งในไมกี่ลํา
ซึ่งเหลืออยูในซีกโลกใตที่ยังคงใชพลังงานจากถานหิน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิวภายในฟารม

กลางวัน
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บาย

ค่ํา

ชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอรพีคฟารม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว วอลเตอรพีคฟารมแกะบนยอดเขาในบรรยากาศริม
ทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณโดดเดนของประเทศนิวซีแลนด ชมโชว
สุนัขตอนแกะจากฟารมพื้นเมือง ดูการทํางานของสุนัขเลี้ยงแกะ และชม
การสาธิตการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะนี้ถือเปนผลิตภัณฑสงออกที่มีชื่อเสียง
ของนิวซีแลนด รวมทั้งสัตวนารักๆ พรอมใหอาหารสัตวตางๆ จากนั้น
ลองเรือกลับสูเมืองควีนสทาวน
จากนั้นนําทาน นั่งกระเชากอนโดลา ขึ้นสู "ยอดเขาบอบสพีค" สัมผัส
ความสวยงามของเมืองควีนสทาวนในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปู
และอาคารบานเรือนอยูดานลาง ยอดเขาสูง และทองฟาสีสวยทัศนียภาพ
บนยอดเขาบอบสพีค เทือกเขารีมารคเคเบิ้ล ซึ่งเปนสถานที่ถายทําฉาก
หนังในภาพยนตรเรื่องเดอะลอรดออฟเดอะริง และยังเปนเทือกเขาที่มี
ชื่อเสียงในดานสกีรีสอรทของบริเวณเกาะใต พรอมสนุกสนานกับการเลน
"ลูจจ" เปนเครื่องเลนแสนสนุกยอดฮิตหนึ่งของชาวนิวซีแลนด มีคันบังคับใหเคลื่อนที่เร็วหรือชาไดตามตองการ เลนไดทุก
เพศทุกวัย ความยากงายขึ้นอยูกับเสนทางที่เลื่อนไปมี 2 ระดับคือ ระดับงาย จะเปนการเลื่อนไปในเสนทางงายๆ พรอมกับได
ชมทิวทัศน 2 ขางทางไปดวย สวนอีกระดับคือ ระดับที่ยากขึ้นไปอีก ดวยเสนที่ลดเลี้ยว คดเคี้ยว ที่เพิ่มความสนุกสนานนา
ตื่นเตนขึ้นไปอีก เชิญเก็บเกี่ยวประสบการณแสนสนุกพรอมภาพแหงความประทับใจมิรูลืม
!!! ฟรี ใหทานไดนั่งกระเชากอนโดลา ชมวิวบนยอดเขาบอบพีค และสนุกสนานกับการเลนลูท !!!
รับประทานอาหารค่ํา ณ แบบบุฟเฟต บนยอดเขาบอบพีค
นําทานเขาสูที่พัก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWNหรือเทียบเทา

วันที่หก

สนามบินควีนสทาวน ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินออคแลนด – สนามบินสุวรรณภูมิ

เชา

รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองควีนสทาวน
ออกเดินทาง โดยสายการบินนิวซีแลนด เที่ยวบินที่ NZ 614 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินออคแลนด
ออกเดินทางจากสนามบินออคแลนด โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492 กอนเดินทางสูกรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

09.35 น.
14.10 น.
20.25 น.

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

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
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อัตราคาบริการ
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง )
พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไมรวมตั๋วเครี่องบิน
71,900.40,900.69,900.38,900.62,900.35,900.55,900.30,900.12,900.12,900.-

*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผูเดินทางมีไมถึง 15 ทาน ***
*** ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไมรวมตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด ***

*** ไมรวมคาวีซาเดี่ยว 6,100 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 3,600 บาท ตอ ทาน / ***
*** โปรแกรมนี้ไมมีแถมกระเปาเดินทางนะคะ ***
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ
 คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางใน ตางประเทศ
 คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท.
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport
 คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด *ไมรวมคาวีซาเดี่ยว 6,100 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 3,600 บาท ตอ ทาน *
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
เอกสารในการยื่นขอวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ และสงใหกับทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซากอน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซาประเทศนิวซีแลนด ตองใชเวลาในการยื่นวีซา 10 วันทําการ) ***
1. สําหรับบุคคลทั่วไป
 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมต่ํากวา 6 เดือน (กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกาใหแนบมาดวย)
 รูปถายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุดครุย, หรือใสชุดราชการ, ไมยมิ้ , พื้น
หลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปนภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)
 สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน
 กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรที่ทํางาน / ทีอ่ ยู เพื่อใชในการยื่นขอวีซา
 กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, (ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถามี)
 หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา) ถายทุกหนาตั้งแตหนาแรก – หนาปจจุบัน หรือใชเอกสาร
เปน BANK STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให เทานัน้
 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น)
1. กรณีที่เปนพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ และชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย
3. กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไมสามารถใชสําเนาบัตร
ขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน
(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทานั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทานั้น
3. สําหรับเด็ก ที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 18 ป (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
 เด็กอายุต่ํากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตองมีหนังสือ
ยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา
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 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได)
 สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
 ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเปนขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด และสําเนาบัตรขาราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายตั้งแตหนาแรกจนถึงปจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
 สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง, บิดาและมารดาของผูเดินทาง
4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย
 กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย 1 เดือน ดังนั้นตองเปลี่ยนเปน
หนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน
 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถยื่นวีซาได (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต)
หมายเหตุวีซา
 วีซาครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมเกิน 18 ป เปน เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
 วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรตและตองเดินทางไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น คาวีซาทานละ 3,600 บาท
 กรณีที่ผูเดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยูตอ ไมกลับพรอมกรุป ตองยื่นวีซา เดี่ยว คาวีซาทานละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน ***
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท ตอ 1 ทาน
 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอ 1 ทาน
(ชวง ปใหม,สงกรานต)
 กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบตั้งแตทําการจองหากลูกคามีความจําเปนตองออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษทั จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมคืนมัดจํา
 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซานิวซีแลนดไมทันกําหนด และทางบริษัทฯตองออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกคา
จะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนากอน 45 วัน จะไมเก็บคามัดจํา
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
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 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษทั ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของอัตราคาบริการทั้งหมด
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซาของ
ทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เลมสีเลือดหมู)
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา
เมืองไดพิจารณาแลว
 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณ
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เนื่องจากการทองเทีย่ วนี้เปน
การชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืนในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละ
สิทธิ์ในการใชบริการนั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษทั ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 10 วัน
*********************************************
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กรุณากรอกขอมูลตามความจริง
เพื่อประโยชนในการยื่นขอวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แตงงานจดทะเบียน
แตงงานไมจดทะเบียน
หยา
หมาย
3. ที่อยู.........................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทบาน...........................................................เบอรโทรศัพทมือถือ.......................................................
e-mail : .............................................................................................................................................................
4. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ที่อยูสถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ที่อยูสถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตําแหนงหนาที่การงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท..................................................................................................................................................................
8. ชื่อบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย................................................................................................................................
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ทานเคยเดินทางเขาประเทศนี้มากอนหรือไม
เคย
ไมเคย

10. ทานเคยโดนปฎิเสธวีซาจากสถานฑูตใดหรือไม

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