(GLHNZ001)

โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน
ไคร้สท์เชิร์ช – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต้
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ําแข็งฟ็อกซ์กลาเซีย
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให๎บริการ สุภาพ อํอนน๎อม
 เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต๎เสิร์ฟพร๎อมไวน์แดง
 รับประทานอาหารเช๎าแบบบุฟเฟต์ พร๎อมลํองเรือ Lakeland Queen
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)
กําหนดการเดินทาง

เดือน เมษายน (สงกรานต์) 2561

07 - 17

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

15.00 น.

คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ๎าหน๎าที่ของบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร๎อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสูํอ๏อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

18.45 น.
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วันที่สอง

สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง

10.45 น.

เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นําทํานผํานดํานตรวจคนเข๎า
เมือ งและศุล กากร หลัง รับกระเป๋าสัม ภาระเรียบร๎อ ยแล๎ว นําทํานเดิน ทางเข๎าสูํเ มืองโรโตรัว จากนั้น นําทําน
ชมเมือ งอ๊ อคแลนด์ เมือ งที่ ใหญํเ ป็ น อัน ดับ หนึ่ง เป็น เมื อ งที่สํา คัญทางด๎านการเรีย น การศึกษา การเงิน ของ
นิวซีแลนด์ชมอําวที่สวยงามเต็มไปด๎วยเรือนับร๎อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ผํานชมบ๎านเศรษฐีที่ตั้งอยูํบนเนินเขา
จากนั้นนําทํานเข๎าสูํใจกลางเมือง ผํานยํานพาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ๎านเรือน ร๎านค๎าเกําแกํรุํนบุกเบิก อิสระ
ให๎ทํานช๎อปปิ้งในยํานใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งเลือกซื้อสินค๎าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหลํงขายสินค๎านานาชนิด และ
ร๎านค๎าปลอดภาษี ที่มีสินค๎ามากมายให๎ทํานได๎เลือกซื้อมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND MILLENNIUM AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ํา

วันที่สาม

ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยูํใกล๎ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกาโต๎ (WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่สํวนใหญํของเมืองถูกรายล๎อม
ไปด๎วยทุํงหญ๎าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสียงแหํงหนึ่งของเมืองชื่อวํา บ้านฮอบบิท( HOBBIT HOLES)
สถานที่หลักสําหรับถํายทําฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจํานวนหลายเรื่อง เชํน ปีเตอร์แจ็คสัน ( PETER JACKSON)
ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่ง ปัจจุบันรัฐบาล
นิวซีแลนด์ได๎ตัดสินใจปรับให๎สถานที่แหํงนี้กลายเป็นสถานที่ทํองเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON)
เป็นหมูํบ๎านซึ่งเป็นที่ตั้งของ แบ๏กเอนด์ อันเป็นเนินสูงอยูํเหนือเขตแบ๏กช็อตโรว์ เป็นที่ อยูํของบิลโบ แบ๏กกิ้นส์
โฟรโด แบ๏ ก กิ้ น ส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่ นี้ ยัง เป็น จุ ด เริ่ ม ต๎น และจุ ด สุด ท๎ า ยของการผจญภัย ในนิย ายเรื่ อ ง
เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์
รับประทานอาหารภายใน HOBITTION

เที่ยง
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บ่าย

ค่ํา

นําทํานเดินทางสูํ เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็นมีที่มีพลังความร๎อนใต๎พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยูํเป็นจํานวน
มากและยังเป็นเมืองทํองเที่ยวที่สําคัญของเกาะเหนือ ด๎วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยูํในเขตภูเขาไฟจึงมีบํอ
โคลนร๎อนมากมาย ทําให๎เป็นที่มาของชื่อเรียกขานอีกอยํางหนึ่งของเมืองนี้วํา เมืองแหํ งซัลเฟอร์ (Sulphur City)
เพราะบรรดาบํอ โคลนทั้ง หลายนี้ได๎ปลํอ ยซัล เฟอร์หรื อ กํามะถัน ออกมากระจายไปทั่ว เมือ ง นอกจากนี้ยัง มี
บํอน้ําแรํ น้ําพุร๎อนมากมายทําให๎เมืองโรโตรัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนด์อีกด๎วย นําทําน
สูํ TE PUIA ศูน ย์วัฒนธรรมชาวเมารี เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด๎านการฝีมือ ของชาวเมารี อาทิ
การแกะสลักไม๎ การทอเครื่องนุํงหํม ชมบํอน้ําพุร๎อน บํอโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร๎อนใต๎
พิภพ ที่พวยพุํงจากพื้นดิน และ แรํธาตุตํางๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร๎อนใต๎พื้นดินในบริเวณนี้ ข๎างใน
ศูน ย์มีชาวเมารีม าสาธิตการแกะสลักไม๎และทําเครื่อ งจักสานให๎ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ๎ง บ๎านโบราณ และ
เรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบําเมารี และการร๎องเพลงให๎ได๎รับชมรับฟังกันอยํางเพลิดเพลินอีกด๎วย
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
นําท่านเข้าสู่ที่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ําตกฮูก้า – เนเปียร์

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว
ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแหํงนี้ได๎ชื่อ มาจากภาษาเมารีแปลวํา ทะเลสาบแหํง ที่สอง เป็น
ทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร๎อยปีกํอนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแหํงในบริเวณที่อยูํใกล๎
กันนี้ ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโตรัว จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลี้ยง
แกะซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก ไฮไลท์ของฟาร์มนี้คือการโชว์ตัดขนแกะ การ
แสดงตัดขนแกะมีหลายแหํงในประเทศนิวซีแลนด์ แตํ ที่อโกรโดมนั้นเป็นสถานที่แสดงโชว์การตัดขนแกะที่มี
ชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล๎ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เชํน การรีดน้ํานมวัว และ การ
แสดงสุนัขต๎อ นเป็ด และต๎อ นแกะ โดยสุนัขแสนรู๎ จากนั้น นําทํานเดิน ทางสูํ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW
SPRING) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร๎า ที่มีจํานวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไขํตามธรรมชาติ ชมต๎นเฟิร์นสี
เงินสัญลักษณ์ของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
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บ่าย

ค่ํา

เดินทางสูํ เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยูํริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต ที่มีขนาด
ใหญํและลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมือ งตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร๎า จากนั้น แวะชม
น้ําตกฮูก้า น้ําตกสีครามขนาดใหญํ มีปริมาณน้ําที่ตกลงมาเฉลี่ยแล๎ว คือ 2 แสนลิตรตํอวินาที มีต๎นกําเนิดมาจาก
แมํน้ําไวกาโต๎ ซึ่งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป ในบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมอันนําตื่นเต๎นคือการเลํนเรือเร็วเจ็ทโบ๏ท
และกระโดดบันจี้ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักทํองเที่ยวทีม่ าถึงประเทศนิวซีแลนด์
(รายการนี้ยังไมํรวมคํานั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๏ท หรื อกระโดดบันจี้ หากทํานใดสนใจกรุณาสอบถามหัวหน๎าทัวร์)
จากนั้นเดินทางตํอไปยัง เมืองเนเปียร์ นําทํานชม เมืองเนเปียร์ เมืองศูนย์กลางด๎านศิลปวัฒนธรรมอันล้ําคํา และ
แหลํงผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงทีส่ ุดแหํงหนึ่ง ทํานจะได๎สัมผัสกับภูมปิ ระเทศอันสวยงามของไรํองุํนและเชิญทํานเลือก
ชิมและซื้อไวน์คุณภาพดีได๎ที่เมืองนี้ ผํานชมสถานที่ถํายทําละครดัง ดอกส๎มสีทอง ไมํวําจะเป็น Walking Street
หรือ ถนน Dalton Street และโบสถ์ St. Paul’s Hall หรือจะเป็นยํานริมทะเล
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SCENIC HOTEL TE PANIA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เนเปียร์ - เวลลิงตัน - ชมเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางทางการบริหาร และการปกครอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเที่ยวชมเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมักจะได๎รับการเปรียบวําเหมือนกับซานฟราน
ซิสโก ผํานชมรั ฐสภา หอสมุดแหํง ชาติยําน WATER FRONT นําทํานชมวิว ของเมือ งจากยอดเขาวิคทอเรี ย
ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอยํางกว๎างไกล เป็น เมืองซึ่งเสมือนฉากอันงดงามที่ตั้งอยูํบนเนินเขา รายล๎อม
ด๎ว ยทําเรือ น้ําลึก อีกทั้งยังเป็นศูน ย์กลางทางการเมือง การปกครอง ชมตึกรั ฐสภาที่เ ป็น รูปรวงผึ้งที่แปลกตาซึ่ ง
ปีเตอร์ แจ็คสัน ผู๎กํากับทั้งสามภาคของภาพยนตร์เรื่องเดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (THE LORD OF THE RING)
ได๎เลือกเมืองเวลลิงตันซึ่งเป็นบ๎านเกิดของตนเองเป็นที่ปักหลักในการถํายทํา และชมอาคารสถานีรถไฟที่เกําแกํ
สวยงาม จากนั้นนําทํานขึ้น รถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขาวิคตอเรีย ทํานสามารถสูดอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขา และชม
ทัศนียภาพอันกว๎างไกลของเมืองเวลลิงตัน บ๎านเมืองที่ตั้งอยูํบนเนินเขา วิวของอําวที่จะเห็นเรือน๎อยใหญํเข๎าเทียบ

เที่ยง
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ค่ํา

ทําเรือน้ําลึก อิสระให๎ทํานได๎เ ดิน เลํน บนยอดเข๎าวิคตอเรีย หรือ ทํานสามารถเข๎าชม สวนโบทานิค (BOTANIC
GARDEN) ซึ่งตั้งอยูํบริเวณยอดเขาได๎ จนกระทั่งได๎เวลาอันสมควร จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์ เทปาป้า (TEPAPA)
ที่ทันสมัยและใหญํที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีที่นํา เสนอเรื่องราวตํางๆ ของชาวเมารีและประวัติความเป็นมา
ของประเทศนิวซีแลนด์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก JAMES COOK HOTEL GRAND CHANCELLOR หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เวลลิงตัน – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
เดินทางสูํทําเรือเมืองเวลลิงตัน เพื่อทําการเช็คอิน เพือ่ ลงเรือเฟอร์รี่ INTERISLANDER ข๎ามชํองแคบระหวําง
เกาะใต๎ สูํเกาะเหนือด๎วยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญํ ที่มีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครัน ห๎องดูทวี ี ร๎านอาหาร ห๎องเด็ก
เลํน พร๎อมชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนเรือ)
เรือเทียบฝั่งทําเรือเมืองพิคตันเกาะใต๎ หลังรับกระเป๋าเรียบร๎อยแล๎ว
เดินทางสูํ เมืองไคร้ชเชิร์ท ชมเมือ งที่ได๎ชื่อวําเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ผํานชมสวนสาธารณะแฮกลีย์
ศาลาวําการประจําเมือ ง ชมความงามของแม่น้ําเอว่อน ผํานชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิว ทิว ทัศน์ ณ ยอดเขา
แคชเมียร์ เข๎าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURRY MUSEUM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ทํานจะได๎ชม
ความเป็นอยูํ และเครื่องมือดํารงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ พร๎อมทั้ งชมการจําลองอาคารบ๎านเรือนของ
ชาวเมื อ งไคร๎ ส เชิ ร์ ท ในยุ ค แรกๆ พร๎ อ มทั้ ง เดิ น ชมภายพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง จั ดเป็ น ห๎ อ งๆ ตํ า งๆ และหลายชั้ น
ชมสวนโบตานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งอยูํบริเวณใกล๎ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
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วันที่เจ็ด

ไคร้สท์เชิร์ช - สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS – ชมเมืองโฮกิติกะ - เมืองฟรานซ์ โจเซฟ
(FRANZ JOSEF)

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
จากนั้น เดิน ทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS สถานีระหวํางทางจากนั้น นําทําน นั่งรถไฟ
ทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผํานเทือกเขาตํางๆ ถึง
8.5 กม. ใช๎เวลากํอสร๎างนานถึง 15 ปี ระหวํางทางผํานชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แหํงซีกโลกใต๎
ที่ได๎รับการกลําวขานวําเป็นเส๎นทางซึ่งโอบล๎อมด๎วยภูเขาหิมะและต๎นไม๎หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด
สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะนํารักยืนเรียงรายเล็มหญ๎า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาด เพลิดเพลินไป
ตลอดสองข๎างทางโดยต๎นไม๎หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก จากนั้นนําทําน ชมเมือง
โฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยูํริมทะเลเป็นศูนย์กลางทางการค๎าของฝั่งตะวัน ตกในสมัยกํอน มีหอนาฬิกาที่ตั้งอยูํใจ
กลางเมือง เป็นเมืองที่มีความชํานาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือ หยก ซึ่งมีความสําคัญด๎าน
จิตวิญญาณเป็น อยํางมากสําหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล๎ว เคยเป็น วัสดุที่แข็ง แกรํง ที่สุดที่ ชาวเมารีรู๎จัก ถูก
นํามาใช๎ทําอาวุธ เครื่องมือและเครื่องประดับสํวนตัว เชื่อกันวําหินสีเขียวนีจ้ ะชํวยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะ
นําอํานาจมาสูํตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแหํงหยกสีเขียวและซื้อหยกเป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พื้นเมือง)
นําทํานเดินทางสูํ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ําแข็ง จึงทําให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแหํงนี้ ธารน้ําแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแหํงภายในอุทยาน
แหํง ชาติเ วสท์แลนด์ ได๎แกํ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธาร
น้ําแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแหํงนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยูํตลอดเวลา
หรืออาจกลําวได๎วําไมํมีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข๎าถึงธารน้ําแข็งได๎งํายดายเชํนนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
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วันที่แปด

เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) – ชมฟ็อกกลาเซียร์ - เมือง (HASST) - เมืองวานากา

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
จากนั้นนําทําน ชมฟ็อกกลาเซียร์ มีความสวยงามอยูํในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรย์ของธารน้ําแข็งที่เคลื่อน
ลงมาอยํางตํอเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอยํางไมํหยุด ธารน้ําแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียว
มรกตอันงดงาม สําหรับจุดชมธารน้ําแข็งฟ็อกซ์แบบชัดๆ อยูํเลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสันไปอี กแคํนิด
เดียว พอเจอสะพานแล๎วมองย๎อนกลับมาจะเห็นธารน้ําแข็งได๎อยํางชัดเจน สวยงามแทบจนไมํอยากกระพริบตา
เลย (ให้ท่านได้เลือกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้าท่านสนใจกรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางผําน เส้นทางฮาสพาส สู่เมือง (HASST) ซึ่งแตํเดิมใช๎เป็น เส๎นทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่ง
เดินทางเป็นแรมเดือน และตํอสู๎กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหลํงกําเนิดหยก (GREEN STONE) ที่
สองข๎างทางเต็มไปด๎วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุํมตลอดทั้งเขา นําทํานเดินทางสูํเมืองวานากา เมืองเล็กๆ ศูนย์กลาง
ของเกาะใต๎ ตั้ง อยูํริม ทะเลสาบวานากา ที่มีทิว ทัศน์แสนงดงามมากแหํงหนึ่ง ของประเทศนิวซีแลนด์ ประดับ
ประดาไปด๎วยพืชพรรณสีสันสดใส ทั้ง แดง ส๎ม แสด ทอง ชมพู ตัดกับสีฟ้าสดของท๎องฟ้าใส และสีใสๆของน้ํา
แหํงทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดของผลงานศิลปินเอกชั้นครู โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบ
วานาก๎า เห็นต๎นไม๎ใบสีสวยงามไปทั้งต๎น เรียงรายของตลอดฝั่ง เชิญสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํ ที่ยังคงรักษา
ธรรมชาติไว๎ไมํให๎สูญเสียไป และเที่ยวชมและถํายรูปทะเลสาบวานากาอันงดงาม ระหวํางทางให๎ทํานได๎ แวะชม
ห๎องน้ําสมัยโรมัน (Puzzling World) เมืองมหัศจรรย์ของเลํน (ถํายรูปด๎านนอก)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พกั COPTHORNE HOTEL & RESORT QUEENSTTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
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วันที่เก้า

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสูํ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผํานทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญํเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข๎าสูํ
เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผํานเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุํงกว๎าง เข๎าสูํว นอุทยานแหํง ชาติมิลฟอร์ด
ซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนสํวนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให๎เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต๎ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แหํงในโลก กลําวคือภูมิประเทศแบบทะเลทีเ่ คยเป็นธาร
น้ําแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให๎น้ําทํวมแทนที่กลายเป็นอําวลึกระหวํางทางทํานจะได๎ ชมความงามที่สร๎าง
โดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ทํานจะสามารถมองสะท๎อน
ภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยูํเบื้องลําง และให๎ทํานดื่มน้ําแรํบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชม
น้ําตกที่มีความยิ่งใหญํที่ CHASM
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสําราญมิลฟอร์ด ซาวด์
สัม ผัส ความงามของธรรมชาติโ ดยรอบ ชมฟยอร์ ด ซึ่ง เกิ ดจากจากเคลื่ อ นตัว ของเปลื อ กโลก ประกอบกั บ
บรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต๎ และสายน้ํากัดเซาะ สํงผลให๎เกิดเป็นชายฝั่งเว๎าแหวํง ทําให๎เกิดทัศนียภาพอันงดงาม
บริเวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ําตกอันสูงตระหงํานของ น้ําตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร จาก
หน๎าผา พบกับแมวน้ํานอนอาบแดดบนโขดหินอยํางสบายอารมณ์ จากนั้นลํองเรือกลับสูํทําเรือ เพื่อเดินทางโดย
รถโค๎ชปรับอากาศกลับสูํเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้อมไวน์แดง
นําท่านเดิน ทางเข้าสู่ที่ พัก COPTHORNE HOTEL & RESORT QUEENSTTOWN LAKEFRONT หรือ
เทียบเท่า

เที่ยง

ค่ํา

วันที่สิบ

ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นํา ทํา นเดิ น ทางสูํ เมือ งครอมเวลล์ ให๎ ทํ านแวะซื้อ ผลไม๎ น านาชนิ ด มีทั้ ง ผลไม๎ สด และผลไม๎ อ บแห๎ง ของ
นิวซีแลนด์ กํอนเดินทางสูํเมืองโอมารามํา ระหวํางนักทํองเที่ยว ทางชมทิวทัศน์สองข๎างทาง ที่สวยงามเหมือน
ภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผํานชมทุํงหญ๎าที่เลี้ยงม๎า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนนํารัก เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
เดินทางผํานเมืองทไวเซิล เมืองแหํงต๎นไม๎ ของนิวซีแลนด์ นําทํานแวะชม MRS JONES FRUIT ORCHARDS
ให๎ทํานได๎เลือกชม และซื้อผลไม๎ตามฤดูกาลได๎ที่นี่ได๎อกี ด๎วย แล๎วผํานชมทะเลสาบที่สวยงามทีม่ ีฉากหลังเป็นยอด
เขาที่ปกคลุมด๎วยหิมะตลอดทั้งปีเข๎าสูํ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได๎ชื่อ วํา MILLION DOLLAR
VIEW ซึ่งมี ยอดเขาเม๎าท์คุ๎กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ําแข็งปกคลุมตลอดปี
เป็น ฉากหลัง (สําหรับท่านที่ส นใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้น นําทําน
เดิน ทางตํอ สูํเมือ งไคร๎สท์เชิร์ช ระหวํางทางแวะเมืองแอชเบอร์ตัน แวะให๎ทํานได๎ช๎อ ปปิ้ง สินค๎าที่ร ะลึก ของ
นิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน๎าเด๎ง เซรั่มรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่
ทําจากขนแกะ ตํางๆ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

ค่ํา

วันที่สิบเอ็ด

ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ให๎ทํานพักผํอนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกํ รุงเทพฯ
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ NZ 534
เดินทางถึงสนามบินอ๊อคแลนด์
ออกเดินทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

10.00 น.
11.20 น.

น.
20.25 น.
13.10



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
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อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

139,500.132,900.118,900.105,900.34,000.-

107,000.101,900.91,900.81,900.34,000.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** รวมค่า วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน ***
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**
อัตราค่าบริการนี้รวม
คําตั๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได๎ระบุไว๎ในรายการ
คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
คําวีซําเข๎าประเทศนิวซีแลนด์ * วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *
คําโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
คําอาหาร และเครื่องดืม่ ตามรายการที่ได๎ระบุในรายการ
คํารถรับสํงระหวํางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คํามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกํทํานตลอดการเดินทางใน ตํางประเทศ
คําประกันอุบัติเหตุคมุ๎ ครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
คําทําหนังสือเดินทาง Passport
คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตํอทําน)
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คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําเครื่องดื่มและคําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คําโทรศัพท์ คําซักรีด ฯลฯ
คําอาหารที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ
คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
กรุณาจองทัวร์ กํอนการเดินทางอยํางน๎อย 30 วัน พร๎อมมัดจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ตํอ 1 ทําน
กรุณาจองทัวร์ กํอนการเดินทางอยํางน๎อย 45 วัน พร๎อมมัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ตํอ 1 ทําน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
กรณีที่ลูกค๎าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกค๎ามีความจําเป็นต๎องออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจ๎งให๎ทางบริษัททราบกํอนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆทั้งสิ้น
คําทัว ร์สํวนที่เ หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคําทัวร์ทั้ง หมดกํอนการเดิน ทางอยํางน๎อย 14 วัน ทําการ หรือกํอนออกตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมํคืนมัดจํา
คําทัว ร์สํวนที่เ หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคําทัวร์ทั้ง หมดกํอนการเดิน ทางอยํางน๎อย 30 วัน ทําการ หรือกํอนออกตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมํคืนมัดจํา (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่า นิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจํา
กรุณาแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณียกเลิกกํอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเป็นต๎องหัก 50 % ของอัตราคําบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกกํอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๏ปของสายการบิน
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจําทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซ่าก่อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทําการ) ***
1. สําหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช๎งานได๎ไมํต่ํากวํา 6 เดือน (กรณีทํานที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําให๎แนบมาด๎วย)
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รูปถํายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไมํสวมแวํนตาดํา, แตํงกายสุภาพ, ไมํเอารูปรับปริญญา, ใสํชุดครุย, หรือใสํชุดราชการ, ไมํยิ้ม, พื้น
หลังเป็นสีขาว ต๎องไมํเป็นลวดลาย และห๎าม เป็นภาพถํายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ๎าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข๎อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ๎าน / เบอร์ที่ทํางาน / ที่อยูํ เพื่อใช๎ในการยื่นขอวีซํา
กรณีที่ผู๎เดินทางสมรสแล๎ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยํา, (ในกรณีที่คูํสมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ๎ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถํายทุกหน๎าตั้งแตํหน๎าแรก – หน๎าปัจจุบัน หรือใช้เอกสาร
เป็น BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่านั้น
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทํานทํางานอยูํ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช๎หนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช๎สําเนาทะเบียนการค๎า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
และหน๎าหนังสือรับรองต๎องมีชื่อกิจการ และชื่อผู๎เดินทางเป็นหุ๎นสํวน หรือเป็นเจ๎าของกิจการด๎วย
3. กรณีทําธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให๎ทําหนังสือชี้แจงตํอสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต๎องใช๎หนังสือรับรองการทํางานจากหนํวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไมํสามารถใช๎สําเนา
บัตรข๎าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตํอสถานทูตได๎
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน
(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทํานั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทํานั้น
3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี จะต๎องมีหนัง สือยิน ยอมจากผู๎ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต๎องมีหนังสือ
ยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผู๎เดินทางอายุต่ํากวํา 15 ปี ขอสําเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต๎นสังกัด และสําเนาบัตรข๎าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถํายตั้งแตํหน๎าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
สําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎เดินทาง, บิดาและมารดาของผู๎เดินทาง
4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผู๎เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เลํมแดง) ต๎องใช๎เวลาพิจารณาผลวีซําอยํางน๎อย 1 เดือน ดังนั้นต๎องเปลี่ยนเป็น
หนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เลํมเหลือง) กํอน
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ทํานต๎องทําการแจ๎งเข๎า – แจ๎งออก ที่กองตรวจคนเข๎าเมืองให๎เรียบร๎อยกํอน จึงจะสามารถยื่นวีซําได๎ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
หมายเหตุวีซ่า
วีซําครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมํเกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หากทําน
ถูกปฏิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางทํองเที่ยวกับคณะจะใช๎หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองห๎ามผู๎เ ดิน ทาง เนื่องจากมีสิ่ง ผิดกฎหมาย หรือ สิ่ง ของห๎ามนําเข๎า
ประเทศ เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสียหรือด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข๎า
เมืองได๎พิจารณาแล๎ว
บริษัทฯ ไมํอาจคืนเงินให๎ทํานได๎ ไมํวําจํานวนทั้งหมด หรือบางสํวน และบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต
งดออกวีซําให๎กับทําน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู๎โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข๎าเมือง ให๎กับชาวตํางชาติ หรือ คน
ตํางด๎าวที่พํานักอยูํในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่อ งจากความลํ าช๎าของสายการบิน โรงแรมที่พักในตํางประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือ งและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึง ความสะดวกของผู๎เ ดิน ทางเป็นสําคัญ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ท างทัวร์จัดให้ ยกเว้น จะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วัน
*********************************************
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
3. ที่อยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
4. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตําแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................................................
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่
เคย
ไม่เคย

10. ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรือไม่

เคย ...................................................
ไม่เคย
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