รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-11-18APR19

ควีนส์ ทาวน์ - ขึน้ กระเช้ ากอนโดล่ า + เล่ นลูท
ชมอุทยานแห่ งชาติมิวฟอร์ ดซาวด์ - ครอมเวลล์ - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
แอชเบอร์ ตัน – ไคร้ สท์ เชิร์ช – ล่ องเรื อชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่ อน ฟาร์ ม

 เมนูพิเศษ! กุง้ ล็อปสเตอร์ + เป๋ าฮื้อทะเลใต้เสิ ร์ฟพร้อมไวน์แดง
 ให้ท่านได้นงั่ กระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อมสนุกสนานกับการเล่นลูจ
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุภาพ อ่อนน้อม
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-11-18APR19
กาหนดการเดินทาง 11 - 17 เมษายน 2562 / 12 - 18 เมษายน 2562
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์

15.00 น.

18.45 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้ อมรั บ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซี แลนด์ มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่ ออ๊ คแลนด์โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

อ๊ อคแลนด์ - ควีนส์ ทาวน์

10.45 น.

ถึงสนามบินเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิ วซี แลนด์ นาท่านผ่านการเอ๊กซเรย์
ตรวจกระเป๋ าที่ถื อขึ้น เครื่ อ ง (HAND CARRY) และผ่ านด่ านตรวจคนเข้าเมือ งและศุ ลกากร หลัง รั บกระเป๋ า
สัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ ควีนส์ ทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ .................(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ถึงเมืองควีนส์ ทาวน์ ประเทศ นิวซี แลนด์
นาท่านเดินทางสู่ เมื องควีนส์ ทาวน์ เมืองที่ต้ งั อยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ THE REMARKABLES
อุดมไปด้วยธรรมชาติอนั สวยงามบนชายฝั่ งของทะเลสาบวาคาติปู ทาให้ววิ ทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝั น เหมาะ
เป็ นทั้ง สถานที่ ท่อ งเที่ ย วของคนทัว่ ไป และคู่ ฮนั นี มูนที่ ต้อ งการความโรแมนติ ก แบบส่ วนตัว ไม่ เ พี ย งแต่ มี
ทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยงั เป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารทันสมัย ร้ านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้ งและสถานที่
ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่ งพร้ อมกระตุน้ ต่อมผจญภัย สาหรับผูร้ ักการทากิจกรรมท้าทายอย่างกี ฬาเอ็กซ์ ตรี ม
หลากหลายประเภท
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ ที่พัก NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

.............. น.
.............. น.

ค่า
วันที่สาม

ควีนส์ ทาวน์ – ล่ องเรื อมิวฟอร์ ด ซาวด์ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่
เขต อุทยานแห่ งชาติมิลฟอร์ ดซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่ งชาติมิลฟอร์ ด
ซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่ วนที่เป็ นฟยอร์ ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่ งถูกประกาศให้เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ ึ งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธาร
น้ าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทาให้น้ าท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้ าง
โดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อน
ภาพภูเขา ซึ่ งเป็ นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ าแร่ บริ สุทธิ์ จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชม
น้ าตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM
รั บประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรื อ พร้ อมล่ องเรื อสาราญมิลฟอร์ ด ซาวด์
สั มผัส ความงามของธรรมชาติ โ ดยรอบ ชมฟยอร์ ด ซึ่ งเกิ ดจากจากเคลื่ อ นตัวของเปลื อ กโลก ประกอบกับ
บรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ ากัดเซาะ ส่ งผลให้เกิดเป็ นชายฝั่ งเว้าแหว่ง ทาให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม
บริ เวณชายฝั่ ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ าตกอันสู งตระหง่ านของ น้าตกโบเวน ซึ่ งมีความสู ง 160 เมตร จาก

เที่ยง

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-11-18APR19
ค่า

หน้าผา พบกับแมวน้ านอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางโดยรถ
โค้ชปรับอากาศกลับสู่ เมืองควีนส์ ทาวน์
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ควีนส์ ทาวน์ – แอร์ โร่ ว์ทาวน์ - ผ่ านชมการกระโดดบันจีจ้ ัมพ์ – ผ่ านชมการเล่ นเรื อเร็ ว – นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า
พร้ อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์ พีค - เล่ นลูท - ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ว์ทาวน์ ชมเมืองของนักขุดทอง แอร์ โรว์ทาวน์ ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บริ เวณเชิงเขา ที่นี่เป็ น
เมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด ในยุคตื่นทอง ปี ค.ศ. 1865 เคยมีประชากรมากกว่า 7,000คน และเป็ น
เพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่า ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็ นเมืองร้ าง หรื อเปลี่ยนรู ปแบบไป
เป็ นเมืองที่พฒั นาอย่างทันสมัย แม้วา่ แอร์ โรว์ทาวน์เป็ นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่ านชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไม่ได้เมื่อมาที่ควีนส์ ทาวน์ กับการการกระโดดบัน
จี้จมั ป์ กิจกรรมชวนหวาดเสี ยวอันเลื่องชื่อของนิวซี แลนด์ ถือเป็ นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสู งถึง
43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ ทาวน์ถือเป็ นต้นกาเนิดของการกระโดบันจี้จมั ป์ ที่โด่งดังไปทัว่
โลก จึงทาให้ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวใจกล้าหลัง่ ไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยงั มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม
อีกด้วย ผ่ านชมการเล่ นเรื อเร็ วช็อตโอเวอร์ เป็ นเรื อแล่นด้วยความเร็ วสู งไปตามแม่น้ าช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะ
แก่งและโขดหิน ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้ายบานาน่ าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ า
ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิ ดบริ การตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรื อเจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้ าใจ
มากกว่าที่อื่น เพราะเป็ นต้นตารับของเรื อเจ็ท มีผมู ้ าท้าทายความหวาดเสี ยวนี้ แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็ นเรื อที่ได้รับ
การออกเเบบเป็ นพิเศษ ลาตัวเรื อทาด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 1.30 (สาหรั บท่ านใด
ที่สนใจกิจกรรมต่ างๆ กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ) จากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อ เมืองควีนส์ ทาวน์ นาท่าน นั่งกระเช้ า
กอนโดล่ า ขึน้ สู่ "ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ ทาวน์ในมุมสู ง มองเห็นทะเลสาบวาคา
ทีปูและอาคารบ้านเรื อนอยู่ดา้ นล่าง ยอดเขาสู ง และท้องฟ้าสี สวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค เทือกเขารี
มาร์ คเคเบิ้ล ซึ่ งเป็ นสถานที่ถ่ายทาฉากหนังในภาพยนตร์ เรื่ องเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ ง และยังเป็ นเทือกเขาที่มี
ชื่อเสี ยงในด้านสกีรีสอร์ ทของบริ เวณเกาะใต้
!!! ฟรี ให้ ท่านได้ นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ชมวิวบนยอดเขาบ๊ อบพีค พร้ อมสนุกสนานกับการเล่ น ลูจจ์
รั บประทานอาหารค่า แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊ อบพีค
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-11-18APR19

วันทีห่ ้ า

ควีนส์ ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่ อนฟาร์ ม – เมืองทไวเซิ ล - แอชเบอร์ ตัน – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้ อผลไม้นานาชนิด มีท้งั ผลไม้สดและผลไม้อบแห้งของนิวซีแลนด์
ก่อนเดินทางสู่ เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ยว ทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิวซี แลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าทีเ่ ลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยงั มีที่พกั และรี สอร์ ทเล็กๆ น่ารัก
รั บประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีคิว
เดินทางผ่าน เมื องทไวเซิ ล เมือ งแห่ งต้นไม้ ของนิ วซี แลนด์ นาท่ านแวะชม ฟาร์ มปลาแซลมอน (SALMON
FARM) ให้ท่า นได้ช มวิธี ก ารเพาะเลี้ ย งปลาแซลมอน ซึ่ ง ทุ ก ท่ า นสามารถร่ วมกิ จกรรมให้อ าหารปลาและ
นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้ อและชิมปลาแซลมอนสดๆ ได้อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลัง
เป็ นยอดเขาที่ ปกคลุ มด้วยหิ มะตลอดทั้ง ปี จากนั้น น าท่า นเดิ น ทางต่ อ สู่ เ มื อ งไคร้ ส ท์เ ชิ ร์ ช ระหว่า งทางแวะ
เมืองแอชเบอร์ ตัน แวะให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกของนิ วซี แลนด์ อาทิ ครี มรกแกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่ ม
รกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บารุ งสุ ขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากขนแกะ ต่างๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง
ไคร้ สท์เชิร์ช
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่หก

ไคร้ สท์ เชิร์ช – อะคารั ว – ล่ องเรื อชมปลาโลมา – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอะคารั ว เป็ นส่ วนหนึ่งของ BANK OF PENINSULA ซึ่ งอยู่ในมณฑล CANTERBURY
อันเป็ นส่ วนเรี ยบชายฝั่ งตะวันออกของเกาะใต้ ซึ่ งรวม CHRISTCHURCH และ MT.COOK ไปด้วย AKAROA
นับเป็ นชุมชนแรกๆ ในแถบนี้เดิมเป็ นฝรั่งเศสมากๆ แต่ตอนนี้ คุยอังกฤษหมดแล้ว กิ จกรรมหลักของที่นี่คือการ
ว่ายน้ ากับปลาโลมาและนัง่ เรื อดูปลาโลมาเฮคเตอร์ ที่เล็กที่สุดในโลก AKAROA เป็ นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉี ยง
ใต้ของ CHRISTCHURCH ชื่อเมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลว่า LONG HARBOUR เป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ใน
ตัวเองโดยมี วิวชายทะเลที่ ส วยงามและผสมผสานกับกลิ่ น อายของฝรั่ ง เศสอยู่ด้วย เช่ นชื่ อ ตรอก ถนน หรื อ
บ้า นเรื อนล้ว นแต่ เ ป็ นแบบสไตล์ ฝ รั่ ง เศส จากนั้น น าท่ า นล่ อ งเรื อ BLACK CAT CRUISE AKAROA
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HARBOUR CRUISE เพื่อล่องเรื อดูปลาโลมา ท่านจะได้เห็นปลาโลมาพันธ์ ที่เล็กที่สุดคือโลมาพันธ์ HECTOR
กระโดดว่ายกันอย่างสนุกสนาน
รั บประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆ น่ารักริ มทะเล หรื ออิสระช้อปปิ้ ง ที่นี่มีร้านขายของเล็กๆ น่ารั ก เช่ น ร้ านขาย
หินและแร่ ชื่อว่า HETTIE’S ROCK AND CRYSTAL และร้ าน SHOP POT POURRI ขายของกระจุกกระจิก
สมควรแก่ เ วลา น าท่ า นเดิ น ทางกลับสู่ เ มื อ งไคร้ ส ท์เ ชิ ร์ ช น าท่ า น ชมเมื องที่ได้ ชื่อว่ า เป็ น เมื องอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมความงามของแม่น้ าเอว่อน ผ่านชมสวน
พฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย์ ตั้งอยู่บริ เวณกลางเมืองไคร้ สท์เชิร์ช นับว่าเป็ นปอดของเมืองไครส์ เชิร์ช
นอกจากความเขียวชอุ่มและกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้ นมาเดินเล่น ออกกาลังกายและพักผ่อน
โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ที่จะมีดอกไม้ผลิบานอย่างสวยงามมาก นาชม พิพิธภัณฑ์ แคนเทอร์ เบอรี่ ตั้งอยู่
หน้าประตูทางเข้าสวนพฤกษชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงเรื่ องราวของชาวเมารี และนกมัวที่เป็ นสัตว์ทอ้ งถิ่น
ซึ่ งได้สาบสู ญไปจากโลกนี้แล้ว และการเข้ามาตั้งรกรากของชาวยุโรปผิวขาว เป็ นต้น และประวัติศาสตร์ ของการ
สารวจ ทางทวีปแอนตาร์ กติก (ขั้วโลกใต้) นอกจากนั้นแล้ว ยังมีอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ที่เซอร์ เอ็ดมันด์ ฮิลลา
รี ใช้เมื่อครั้งพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ต้งั แสดงอยู่อีกด้วย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิ ร์ฟพร้ อมไวน์ แดง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่เจ็ด

สนามบินไคร้ สท์ เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่ อง) – สนามบินอ๊ อคแลนด์- สนามบินสุ วรรณภูมิ

06.05 น.

รั บประทานอาหารเช้ า
.................น.
หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ สนามบินอ๊ อคแลนด์ เที่ยวบินที่ ...............
............. น.
เดินทางถึงสนามบินอ๊อคแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
13.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG492
20.25 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
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อัตราค่ าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิน

ราคาไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

92,900.89,900.79,900.70,900.15,500.-

57,500.53,500.48,500.42,500.15,500.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มีเตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 15 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** ไม่ รวมค่ าวีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน ***
อัตราค่ าบริ การนี้รวม
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 เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริ การนี้ไม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน*
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่ อวัน ต่ อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรี ยญนิวซี แลนด์ดอลล่ า/ท่ าน)
ค่ าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่ มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็ วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
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เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริ ษัทให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บค่า ทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่ อ นออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บค่า ทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่ อ นออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่า นิ วซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดและทางบริ ษัทฯต้ องออกตั๋วกับทางสายการบิ นทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ ังหมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริ การ
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 ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตั๋วได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิ วซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิ น และ ผลวีซ่า
ของท่ านไม่ ผ่าน บริ ษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซี แลนด์
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กับทางบริษัทฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
** การยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซี แลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) **
*** เนื่ องจากสถานทูตนิวซี แลนด์ เปลี่ยนระเบียบใหม่ การยื่นขอวีซ่านิวซี แลนด์ ต้องส่ งเอกสารไปพิจารณาที่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเอกสารที่ยื่นจะต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ***
1. สาหรั บบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่ มเก่ าให้ แนบมาด้ วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บา้ น / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวติ ) ใบมรณะบัตร ต้ องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ชื่ อ – นามสกุล ตรงตามหน้ า PASSPORT
(อัพเดตยอดเงินก่ อนวันที่จะยื่นวีซ่าไม่ เกิน 30 วัน)
จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) *** ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ได้ ***
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หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริ ง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริ ษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีป ระกอบธุ ร กิจส่ ว นตัว ใช้สาเนาทะเบี ยนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัด ไม่ เกิน 3 เดื อน) หรื อ ส าเนาใบทะเบีย น
พาณิ ชย์ และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ พร้ อมประทับตรายางบริษัท

3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตรข้าราชการ
เพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรั บเด็กนักเรี ยน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
3. สาหรั บเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ทาจากที่ว่าการอาเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ ) (ภาษาอังกฤษ)
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา) (ภาษาอังกฤษ)
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา(ภาษาอังกฤษ)
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรื อ มารดา (ภาษาอังกฤษ)
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั บุตร (ภาษาอังกฤษ)
4. สาหรั บบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้ อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กับทางสถานทูต)
หมายเหตุวีซ่า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ ป วีซ่าจะไม่ ติดในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผ้ เู ดินทาง มีตั๋วเอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนั ดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริ ษัทใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
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หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้า เมืองห้ามผูเ้ ดิ นทาง เนื่ องจากมีสิ่ง ผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่า ช้าของสายการบิ น โรงแรมที่พกั ในต่ างประเทศ
เหตุก ารณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษ ทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นส าคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บริ การนั้ นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 15 วัน
*********************************************
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แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
*** กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง ***
*** กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ เท่ านั้น***
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย .................................................................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง ...........................................................................................................................................
คุณมีการเปลี่ยนชื่ อ - นามสกุลหรื อไม่ (ถ้ ามีโปรดระบุชื่อ – นามสกุล เดิม )................................................................... .................................................
วัน เดือน ปี เกิด ................................... เชื้ อชาติ .............................. สั ญชาติ........................ สถานที่เกิด............................ประเทศ ...... .....................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่ .................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้าน / ถนน ........................................................................
แขวง …………………...………… เขต …………………......………. จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ………...........
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน ..................................................... ที่ทางาน ....................................................... มือถือ ...........................................................
E-Mail ........................................................................................................................ ..................................................................................................
สถานภาพ ............ โสด
............ แต่ งงานแล้ ว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียน)

........... หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้ องนามาแสดงด้ วย)
............ แต่ งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้ องนามาแสดงด้ วย)

ในกรณีสมรสแล้ วต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่ อ - นามสกุล ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของคู่สมรส .................................. จังหวัดที่เกิด ...................................... หมายเลขบัตรประชาชน ..................................................
เชื้ อชาติ ................................................. สั ญชาติ .................. ...............................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ านของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่ ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้าน / ถนน ………………………......
แขวง ............................................ เขต .................................................. จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์……….......
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน ............................................... มือถือ ..................................................
E-Mail ........................................................................................................................ ....................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้ านอาชีพ การงาน ( โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่ อบริษัทที่ทางาน .......................................................................................................... .................................................................................................
วันที่เริ่มการทางาน ...................................... ตาแหน่ งงาน ............................................................................. เงินเดือน ....................................... บาท
ที่อยู่ของบริษัทที่ทางาน เลขที่ .....................หมู่ .............ซอย ........................................... หมู่บ้าน / ถนน ...................................................................
แขวง ........................................... เขต ................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ …………….......
มีหนังสื อเดินทางมาแล้ วทั้งหมด ......................... เล่ ม
หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่ มเก่ า .................................................................................
วันที่ออก ...................................................................................... หมดอายุ ...................................................................................................................
หนังสื อเดินทางปัจจุบันเลขที่ ............................................................ วันที่ออก.....................................หมดอายุ...........................................................
วัตถุประสงค์ในการไปนิวซีแลนด์ ..................................................................................................................................................................................
ท่ านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซ่านิวซีแลนด์ หรื อ ประเทศอื่นๆ หรื อไม่ ......................................................................................................... .....................

