รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-7AUG-5DEC18

ไคร้ สท์ เชิร์ช – แอชเบอร์ ตนั – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
ครอมเวลล์ - ควีนส์ ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจีจ้ ัมพ์ – ชมการเล่ นเรื อเร็ว
ล่องเรื อกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์ พคี ฟาร์ ม ชมการตัดขนแกะ

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 เต็มอิ่มกับอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ
 พิเศษ!! เมนูกงุ้ ล็อปสเตอร์
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-7AUG-5DEC18
กาหนดการเดินทาง
เดือน สิ งหาคม 2561
เดือน กันยายน 2561
เดือน ตุลาคม 2561
เดือน พฤศจิกายน 2561
เดือน ธันวาคม 2561
วันแรก
15.00

น.

18.45

น.

7 - 12 , 8 – 13 , 21 - 26
28 – 2 , 11 – 16 , 25 - 30
9 – 14 , 17 – 22 , 18 - 23
6 – 11 , 20 - 25
5 – 10

สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินอ๊ อคแลนด์
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์ แอร์ เวย์
พบเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดิ นทาง พร้อมรั บ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์ มกี ฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซี แลนด์ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491

วันที่สอง

สนามบินอ๊ อคแลนด์ - สนามบินไคร้ สเชิร์ท - เที่ยวชมเมือง

น.
.................น.
.................น.

ถึงสนามบินเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซี แลนด์
ออกเดินทางสู่ ไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซี แลนด์ เที่ยวบินที่ …………..
เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซี แลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์ เร็วกว่ าประเทศไทย 6 ชม.)
ชมเมืองไคร้ สเชิร์ทที่ได้ ชื่อว่ า เมืองอังกฤษนอก เกาะอังกฤษได้รับอิทธิ พลโดยตรงจากอังกฤษ เป็ นเมืองใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมความงามของแม่น้ าเอว่อนผ่าน
ตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่ มรื่ นของถนนทุกสาย ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะ
แฮกลีย ์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณกลางเมืองไคร้สท์เชิร์ช นับว่าเป็ นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชอุ่มและกว้าง
ใหญ่ไพศาลแล้ว ในทุกฤดูกาลจะมีผคู ้ นมาเดินเล่น ออกกาลังกายและพักผ่อน โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน
ที่จะมีดอกไม้ผลิบานอย่างสวยงามมาก และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทวั่ เมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่า
เป็ น GARDEN CITY OF THE WORLD ทาให้เมื องนี้ ขึ้ นชื่ อเรื่ องความบริ สุท ธิ์ และใกล้ชิดกับธรรมชาติ มี
สถานที่ท่องเที่ยว มากมายสวยงามในเมืองไคร้สท์เชิ ร์ช เช่น จตุรัสวิกตอเรี ย, กีวี่เฮ้าส์, วิหารคาธี ดตัล ขึ้นยอดเขา
แคชเมียร์ เป็ นต้น นาชม พิพิธภัณฑ์ แคนเทอร์ เบอรี่ ตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้าสวนพฤกษชาติ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ จัด
แสดงเรื่ องราวของชาวเมารี และนกมัวที่เป็ นสัตว์ทอ้ งถิ่น ซึ่ งได้สาบสู ญไปจากโลกนี้ แล้ว และการเข้ามาตั้งรกราก
ของชาวยุโรปผิวขาว เป็ นต้น และประวัติศาสตร์ ของการสารวจ ทางทวีปแอนตาร์ กติก (ขั้วโลกใต้) นอกจากนั้น
แล้ว ยังมีอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ที่เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี ใช้เมื่อครั้งพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ต้ งั แสดงอยูอ่ ีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั QUALITY HOTEL ELMS หรื อเทียบเท่ า

10.45

ค่า

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-7AUG-5DEC18
วันที่สาม

ไคร้ สเชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง และถือเป็ นทะเลสาบที่ สวยที่ สุดแห่ ง
หนึ่งของประเทศนิ วซี แลนด์ มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งสิ่ งที่ทาให้ทะเลสาบแห่ งนี้ กลายเป็ น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซี แลนด์ ก็เนื่องจากสี เทอร์ควอยซ์ของน้ าในทะเลสาบ ที่
เกิดจากการละลายของน้ าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่ งได้กดั กร่ อนชั้นหิ นอันอุดมไปด้วยแร่ ธาตุก่อนที่จะ
ไหลลงสู่ ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ า สารละลายเหล่านี้ ก็สะท้อนแสงเกิดเป็ นสี เทอร์ ควอยซ์
ที่สวยงาม ใกล้กนั จะมีอนุสาวรี ยส์ ุ นขั ต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ในปี ค.ศ.1968 เพื่อเป็ นการยกย่องคุณความ
ดีที่ช่วยงานให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ เนื่ องจากประเทศนิ วซี เเลนด์ เป็ นประเทศที่เลี้ยงเเกะไว้ในการทา
การค้า ไม่วา่ จะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผชู ้ ่วยสาคัญคือสุ นขั ต้อนแกะ ไว้สาหรับต้อนแกะ และไล่หมาป่ าด้วย
และใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกะทัดรัดน่ ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็ก
ที่สุดในประเทศนิวซี แลนด์ ซึ่ งในปัจจุบนั ยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ อยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารญี่ปุ่น)
จากนั้นนาท่านสู่ เมืองควีนส์ ทาวน์ นาท่าน ผ่ านอุทยานแห่ งชาติเม้ าท์ ค้ ุก ของเกาะใต้ของนิ วซี แลนด์ที่เต็มไปด้วย
ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสี สนั สวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอนั งดงาม ผ่านชมทัศนียภาพของทัสมันกราเซี ย
ธารน้ าแข็งสายใหญ่ซ่ ึ งละลายและกัดเซาะเอาก้อนหิ นขนาดต่างๆกันมากลัน่ กรองน้ าตามธรรมชาติจนกลายเป็ นน้ า
ทะเลสาบที่ สวยงาม ผ่ านชมทะเลสาบปู คากิ เป็ นทะเลสาบที่ มีความสวยงามมากดัง่ ภาพวาดอี กแห่ งหนึ่ งของ
นิ วซี แลนด์ จนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW คล้ายๆ กับทะเลสาบ เทคาโป คื อเป็ นน้ าที่ ละลายมาจาก
ภูเขาน้ าแข็ง เวลาแดดออก น้ าจะเป็ นสี เทอร์ ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน้ าจะออกเป็ นสี น้ านม เมื องควีนส์ ทาวน์
เมืองที่ต้ งั อยู่ท่ามกลางเทื อกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ THE REMARKABLES อุดมไปด้วยธรรมชาติอนั สวยงามบน
ชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทาให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็ นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทัว่ ไป
และคู่ฮนั นีมูนที่ตอ้ งการความโรแมนติกแบบส่ วนตัว ไม่เพียงแต่มีทศั นี ยภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยงั เป็ นแหล่งรวม
ร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้ งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่ งพร้อมกระตุน้
ต่อมผจญภัย สาหรับผูร้ ักการทากิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรี มหลากหลายประเภท
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง

ค่า

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-7AUG-5DEC18
วันที่สี่

ควีนส์ ทาวน์ – ล่ องเรื อกลไฟโบราณ - วอเตอร์ พคี ฟาร์ ม – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ ทาวน์ - ผ่ านชมการกระโดด
บันจีจ้ มั พ์ – ผ่ านชมการเล่ นเรื อเร็ว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อ ล่ องเรื อกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรี ยกขานเป็ นเรื อในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเนื่ องจากเป็ นเรื อที่มีส่วนในการขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็ น
เพียงลาเดียวซึ่ งเหลือตกทอดมาจากยุคที่ การทาเหมืองเจริ ญรุ่ งเรื อง มีอายุเก่าแก่กว่าเกื อบร้อยปี อีกทั้งเป็ นเรื อกล
ไฟรุ่ นอนุ รักษ์ ที่ ใช้พลังงานไอน้ าจากถ่านหิ น เป็ นเครื่ องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรื อตกแต่งด้วยไม้และ
ทองเหลืองอย่างงดงามเป็ นเรื อโดยสารเพียงหนึ่งในไม่กี่ลาซึ่ งเหลืออยู่ในซี กโลกใต้ที่ยงั คงใช้พลังงานจากถ่านหิ น
จากนั้นชมการสาธิ ตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์ พีคฟาร์ ม เชิ ญเยี่ยมคอกปศุสัตว์ วอลเตอร์ พีคฟาร์ มแกะบนยอดเขา
ในบรรยากาศริ มทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศนิวซี แลนด์ ชมโชว์สุนขั ต้อนแกะจากฟาร์ ม
พื้นเมือง ดูการทางานของสุ นขั เลี้ยงแกะ และชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ ซึ่ งขนแกะนี้ ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มี
ชื่อเสี ยงของนิวซี แลนด์ รวมทั้งสัตว์น่ารักๆ พร้อมให้อาหารสัตว์ต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีคิวภายในฟาร์ ม
นาท่ านชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไม่ได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จมั ป์
กิจกรรมชวนหวาดเสี ยวอันเลื่องชื่ อของนิ วซี แลนด์ ถือเป็ นกี ฬายอดนิ ยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสู งถึง 43
เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่ งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็ นต้นกาเนิ ดของการกระโดบันจี้ จมั ป์ ที่โด่งดังไปทัว่
โลก จึงทาให้ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ ยวใจกล้าหลัง่ ไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยงั มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม
อีกด้วย ผ่ านชมการเล่ นเรื อเร็ วช็อตโอเวอร์ เป็ นเรื อแล่นด้วยความเร็ วสู งไปตามแม่น้ าช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะ
แก่งและโขดหิ น ค่อนข้างคดเคี้ ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้ายบานาน่ าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ า
ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้ เปิ ดบริ การตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรื อเจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจ
มากกว่าที่อื่น เพราะเป็ นต้นตารับของเรื อเจ็ท มีผมู ้ าท้าทายความหวาดเสี ยวนี้ แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็ นเรื อที่ได้รับ
การออกเเบบเป็ นพิเศษ ลาตัวเรื อทาด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 1.30 (สาหรั บท่ าน
ใดที่สนใจกิจกรรมต่ างๆ กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) พิเศษ!! เมนูก้ งุ ล็อปสเตอร์
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
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วันที่ห้า

ควีนส์ ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ ตนั – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งครอมเวลล์ ให้ท่า นแวะซื้ อ ผลไม้น านาชนิ ด มี ท้ ังผลไม้ส ด และผลไม้อ บแห้ง ของ
นิ วซี แลนด์ ก่อนเดิ นทางสู่ เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ยว ทางชมทิ วทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือน
ภาพวาดของนิวซี แลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ ยงั มีที่พกั และรี สอร์ ทเล็กๆ
น่ารัก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีคิวภายในฟาร์ ม
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิ ล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซี แลนด์ นาท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm)
ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่ งทุกท่านสามารถร่ วมกิ จกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยัง
สามารถเลือกซื้ อและชิ มปลาแชลมอนสดๆได้อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเป็ นยอดเขาที่
ปกคลุมด้วยหิ มะตลอดทั้งปี เข้าสู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่ งมี ยอด
เขาเม้า ท์คุก้ ที่ มีเทื อกเขาสู งถึ ง 3,753 เมตร เหนื อยอดเขามี หิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี เป็ นฉากหลัง
(สาหรับท่านที่สนใจจะนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ชมยอดเขา กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อสู่ เมือง
ไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ ตนั แวะให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกของนิ วซี แลนด์ อาทิ ครี มรก
แกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บารุ งสุ ขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากขนแกะ ต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่เจ็ด

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

06.05 น.

รับประทานอาหารเช้ า
หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ สนามบินอ๊ อคแลนด์ เที่ยวบินที่ ……………
เดินทางถึงสนามอ๊ อคแลนด์ แวะเปลีย่ นเครื่ อง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

................น.
................น.
13.10 น.
20.25 น.



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทางช่ วงเดือน สิ งหาคม – กันยายน 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

74,900.11,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทางวันที่ : 7 – 12 , 8 – 13 สิ งหาคม 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

76,900.13,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทางวันที่ : 6 – 11 , 20 – 25 พฤศจิกายน 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

80,900.13,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทางวันที่ : 9 – 14 , 18 – 23 , 17 – 22 ตุลาคม และ 5 – 10 ธันวาคม 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

82,900.15,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

***สาหรับรายการนี้ ไม่ มหี ้ องพัก Triple Room***
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 20 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** ไม่ รวมค่าวีซ่าเดีย่ ว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่ าน ***
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ทิปเจ้ าหน้ าที่ขบั รถและหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง )
เพื่อขวัญและกาลังใจของเจ้ าหน้ าทีน่ ะคะ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ *วีซ่าเดีย่ ว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน*
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ทิปเจ้าหน้าที่ขบั รถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง )
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริ ษัทให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่า นิวซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดและทางบริ ษัทฯต้ องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
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กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่า
ของท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทาการ) ***
1. สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิม้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชี เงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปั จจุบนั หรื อใช้ เอกสาร
เป็ น BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่ านั้น
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนา
บัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิ ดาหรื อมารดา) หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะ ต้องมี หนังสื อ
ยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
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กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผ้ เู ดินทาง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ ว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องห้ามผูเ้ ดิ นทาง เนื่ องจากมี สิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้า
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
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมี การเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ า ช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ กั ในต่ า งประเทศ
เหตุ การณ์ ทางการเมื องและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึ งถึ งความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริ การนั้ นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
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กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่า
หม้ าย
3. ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ.......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
4. ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่ อสถานทีท่ างาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................................................
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย................................................................................................................................
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่อนหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย

10. ท่ านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรื อไม่

เคย ...................................................
ไม่ เคย

