(GLHNZ010)

ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ําแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
 เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต๎เสิร์ฟพร๎อมไวน์แดง
 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๏อบพีค
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร๎อมลํองเรือสําราญมิลฟอร์ด ซาวด์
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให๎บริการ สุภาพ อํอนน๎อม
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
กําหนดการเดินทาง

เดือน เมษายน (สงกรานต์) 2561

11 - 17

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

15.00 น.

คณะพร๎อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร๎อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสูํอ๏อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

18.45 น.
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วันที่สอง

อ๊อคแลนด์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค

10.45 น.

ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นําทํานผํานการเอ๏กซเรย์
ตรวจกระเป๋าที่ถือ ขึ้น เครื่อ ง (HAND CARRY) และผํานดํานตรวจคนเข๎าเมือ งและศุล กากร หลัง รับกระเป๋า
สัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว
ออกเดินทางสูํควีนส์ทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ NZ 623 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศ นิวซีแลนด์
นําทําน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้น สู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัม ผัสความสวยงามของเมืองควีน ส์ทาวน์ในมุม สูง
มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ๎านเรือนอยูํด๎านลําง ยอดเขาสูง และท๎องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขา
บ๏อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถํ ายทําฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยัง
เป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด๎านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต๎
!!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!
รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพีค
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

14.25 น.
16.15 น.

ค่ํา

วันที่สาม

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสูํ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผํานทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญํเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข๎าสูํ
เขต อุท ยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผํานเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุํงกว๎าง เข๎าสูํวนอุทยานแหํงชาติมิลฟอร์ด
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

เที่ยง
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ค่ํา

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 พบกับแมวน้ํานอนอาบแดดบนโขดหินอยํางสบายอารมณ์จากนัน้ ลํองเรือกลับสูํทําเรือ เพื่อเดินทางโดยรถ
โค๎ชปรับอากาศกลับสูํเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร สไตล์เกาหลี
นําท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - อิสระช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยูํใน
ลําธารข๎าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให๎ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้ง
ชีวิตความเป็นอยูํในสมัยนั้นที่นําสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่น ทอง" กับเขาด๎วยเหมือนกัน
ถนนที่สําคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (BACKINGHAM STREET) ซึ่งมี สถานที่สําคัญร๎านอาหาร ร๎านขายของเรียง
รายอยูํสองฝั่ง นําทํานชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมํได๎เ มื่อ มาที่ควีน ส์ทาวน์ กับการการ
กระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล๎า โดย
มีความสูงถึง 43 เมตร ใช๎เวลาในการเลํน 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นต๎นกําเนิดของการกระโดบันจี้จัมป์ที่
โดํงดังไปทั่วโลก จึงทําให๎ในแตํละปีมีนักทํองเที่ยวใจกล๎าหลั่งไหลมาวัดใจอยํางไมํขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยังมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามอีกด๎วย ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ ( SHOTOVER JET ) เป็นเรือแลํนด๎วยความเร็วสูงไป
ตามแมํน้ํา ช็อตโอเวอร์ ทํามกลางเกาะแกํงและโขดหิน คํอนข๎างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยง
คล๎ายบานานําโบ๏ท เพียงแตํไมํรํวงลงน้ํา ถูกคิดค๎นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแตํปี ค .ศ.1970
เส๎น ทางเรือ เจ็ทของที่นี่ ดูนํ าตื่น เต๎น เร๎าใจมากกวําที่อื่ น เพราะเป็น ต๎น ตํ ารับของเรือ เจ็ท มีผู๎ม าท๎า ทายความ
หวาดเสียวนี้แล๎วกวํา 2 ล๎านคน เป็นเรือที่ได๎รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลําตัวเรือทําด๎วยอลูมิเนียมอยํางหนาแนํน
ใช๎เวลาในการเลํนประมาณ1.30ชม. (สําหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน)

เที่ยง
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ค่ํา

จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าจากย่านตัว เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งถือเป็นเมืองชื่อดังของประเทศ
เป็นเมืองทํองเที่ยว และเป็นเมืองแหํงกิจกรรมท๎าทายความหวาดเสียวอันดับหนึ่ง ที่นักทํองเที่ยวตํางๆ จะต๎อ ง
เดิน ทางมาที่ นี่ มีเ วลาให๎ทํา นเลือ กซื้อ สิ น ค๎า จากตัว เมือ ง ควีน ส์ทาวน์ซึ่ ง เป็ น เมือ งทํอ งเที่ย วที่ มีชื่อ ของชาว
นิวซีแลนด์ และชาวตํางประเทศ ถํายภาพ กับมุมสวยๆ อาทิ ร๎านของหวาน รีมาร์ค เคเบิ้ล หอนาฬิกา เป็นต๎น
** สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น**
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ควีนส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํเมืองวานากาเมืองเล็กๆศูนย์กลางของเกาะใต๎ ตั้งอยูํรมิ ทะเลสาบวานากา ที่มที ิวทัศน์แสนงดงาม
มากแหํงหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ประดับประดาไปด๎วยพืชพรรณสีสันสดใส ทั้ง แดง ส๎ม แสด ทอง ชมพู ตัด
กับสีฟ้าสดของท๎องฟ้าใส และสีใสๆของน้ําแหํงทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดของผลงานศิลปินเอกชั้นครู
โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบวานาก๎า เห็นต๎นไม๎ใบสีสวยงามไปทั้งต๎น เรียงรายของตลอดฝั่ง เชิญ
สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํ ที่ยงั คงรักษาธรรมชาติไว๎ไมํให๎สูญเสียไป และเที่ยวชมและถํายรูปทะเลสาบวานา
กาอันงดงาม ระหวํางทาง ผ่านชมโลกปริศนา PUZZLING WORLD เป็นโลกแหํงสิง่ แปลกประหลาดที่นําสนใจ
ซึ่งภายในประกอบด๎วยของเลํนนําพิศวง เชํน เขาวงกตสไตล์ใหมํ, ห๎องภาพลวงตา, ศูนย์กลางปริศนา, กิฟท์ช็อป
และสถาปัตยกรรมสุดพิสดาร เป็นอีกแหํงทีน่ ักถํายรูปไมํควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูํเมืองฟร๎านซ์ โจเซฟเพื่อ ชมธารน้ําแข็งฟ๊อกกลาเซียร์ ธารน้ําแข็งอีกแหํงหนึ่งที่อยูํ ในเวสต์แลนด์เนชั่น
แนลปาร์กนั่นคือ ธารน้ําแข็งฟ็อกซ์หรือฟ๊อกซ์กลาเซียร์ มีความสวยงามอยูํในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรย์
ของธารน้ําแข็งที่เคลื่อนลงมาอยํางตํอเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอยํางไมํหยุด ธารน้ําแข็งนี้สีขาว
ระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม สําหรับจุดชมธารน้ําแข็งฟ็อกซ์ แบบชัดๆ อยูํเลยจากจุดชมวิวทะเลสาบ
แม็ททีสันไปอีกแคํนิดเดียว พอเจอสะพานแล๎วมองย๎อนกลับมาจะเห็นธารน้ําแข็งได๎อยํางชัดเจน สวยงามแทบจน
ไมํอยากกระพริบตาเลย (ให้ท่านได้เลือกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้า
ท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

เที่ยง
บ่าย
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ค่ํา

นําท่านเข้าสู่ที่พัก SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ําแบบเวสเทิร์น

วันที่หก

โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
จากนั้นนําทําน ชมเมืองโฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยูํริมทะเลเป็นศูนย์กลางทางการค๎าของฝั่งตะวันตกในสมัยกํอน มี
หอนาฬิกาที่ตั้งอยูํใจกลางเมือง เป็นเมืองที่มีความชํานาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือ หยก
ซึ่งมีความสําคัญด๎านจิตวิญญาณเป็นอยํางมากสําหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล๎วเคยเป็นวัส ดุที่แข็งแกรํงที่สุดที่
ชาวเมารีรู๎จัก ถูกนํามาใช๎ทําอาวุธ เครื่องมือและเครื่องประดับสํวนตัว เชื่อกันวําหินสีเขียวนีจ้ ะชํวยรักษาความสงบ
แข็งแรง และจะนําอํานาจมาสูํตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแหํงหยกสีเขียวและซื้อหยกเป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS สถานีระหวํางทางจากนั้นนําทําน นั่งรถไฟท
รานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผํานเทือกเขาตํางๆ ถึง
8.5 กม. ใช๎เวลากํอสร๎างนานถึง 15 ปี ระหวํางทางผํานชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แหํงซีกโลกใต๎
ที่ได๎รับการกลําวขานวําเป็นเส๎นทางซึ่งโอบล๎อมด๎วยภูเขาหิมะและต๎นไม๎หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด
สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะนํารักยืนเรียงรายเล็มหญ๎า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาด เ พลิดเพลินไป
ตลอดสองข๎างทางโดยต๎นไม๎หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
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วันที่เจ็ด

สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ

06.05 น.

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 534
เดินทางถึงสนามอ๊อคแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสูํ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG492
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

10.00 น.
11.20 น.
13.10 น.
20.25 น.



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

97,500.92,900.82,900.73,900.20,500.-

66,500.63,900.56,900.49,900.20,500.-

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 ***
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**
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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)
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
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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 กับทางสายการบิ น และ ผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจําทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซ่าก่อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทําการ) ***
1. สําหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช๎งานได๎ไมํต่ํากวํา 6 เดือน (กรณีทํานที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําให๎แนบมาด๎วย)
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)
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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
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
ทัวร์นิวซีแลนด์_SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 D5N (TG) 11-17 APR 97,500 _ http://www.gustotour.com/tour/country/14

9

(GLHNZ010)

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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