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Highlight New Zealand Nth &Sth

เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน (พักควีนส์ ทาวน์ 3 คืน)
เชิ ญท่านเดิ นทางสู่ประเทศนิ วซีแลนด์ 8 วันโดยสายการบิ นไทย
 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งเป็ นเมืองทีส่ ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงิน นำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวที่
สวยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ
 หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ทีส่ งู ถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบกำรณ์เบือ้ งหลังของสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์
ไตรภำคฟอร์มยักษ์
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พภิ พ มีชำวเมำรีอำศัยอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่ เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมอื ของชำวเมำรี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมกำรแสดงตัดขนแกะ
 ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็ นล้ำน ๆ ตัว
 เมืองไคร้สท์เชิ รช์ ทีไ่ ด้รบั สมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น้าเอว่อน ทีไ่ หลผ่ำนกลำง
เมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น
 ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่ นื น้ำมีสเี ขียวอมฟ้ ำ สีพเิ ศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ำแข็งจำกภูเขำทีม่ หี มิ ะปกคลุม
ตลอดปี ไหลลงมำสูท่ ะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สดุ
 นำท่ำนขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้ำทีน่ งั ่ ได้ 4 คนระยะทำงขึน้ สูย่ อดเขำ 730 เมตร
 นำท่ำนขึน้ เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปั จจุบนั มีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้รบั
สมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”

 ควีนส์ทาวน์ เมืองทีส่ วยงำมริมทะเลสำบวำคำทีปทู ม่ี นี ้ำใสสะอำดและโอบล้อมด้วยภูเขำสูงและมีกจิ กรรมอันน่ำ
ตื่นเต้นทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมำกทีส่ ุด อำทิ เช่นนั ่งเรือเจ็ทโบ๊ท กำรกระโดดบันจี้
 เข้ าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนทีเ่ ป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD
LAND) ซึ่งถูกประกาศให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ

 พิ เศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์พร้อมชมวิ วที่สวยงามของเมืองควีสน์ ทาวน์
 ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้ อมอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์ + อาหารไทย 1 มือ้ และชิมปลาแซลมอน

 พร้ อมสะสมไมล์ จากการบินไทย
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กาหนดการเดินทาง

10 – 17 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
ITINERARY
DAY

HOTEL

1

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

2

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –
ช็อปปิ้ ง

3

4

AUCKLAND

อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บา้ นฮอบบิท – โรโตรัว-อะ
โกรโดม-ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี-ชมการแสดงชาว
ROTORUA
เมารีพร้อมอาหารคา่
โรโตรัว – ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์CHRISTCHRUCH
ไคร้สท์เชิรช์

5

ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสาบเทคาโป-ชม
อนุ สาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวลควีนส์ทาวน์

QUEENSTOWN

6

ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์ -ควีนส์
ทาวน์

QUEENSTOWN

7

ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้ -เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นังกระเช้
่
าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

QUEENSTOWN

8

ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ

วันแรก (10 เมษายน 2563) กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
15.30 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
18.45 น.
ออกเดินทางสู่ออ็ คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
วันที่สอง (11 เมษายน 2563) อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ ง
10.45 น.
เที่ยง

เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สาคัญทางด้ านการค้ า การศึกษา
การเงิน นาท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้ อยลา ชมสะพานฮาร์เบอร์ นาท่าน
ผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็ นถนนสายสาคัญย่านการค้า และตึกสาคัญของเมือง ผ่านชมย่าน
Parnell Village ที่ได้ รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนาท่านขึ้นรถผ่านชม Parnell
Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็ นจานวนมาก หลังจากนั้น
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คา่

นาท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สงู ถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็ น
สัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็ นสิ่งปลูกสร้ างที่สงู ที่สดุ ในซี กโลกใต้ เปิ ด
ให้ บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้ านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊ค
แลนด์ได้ กว้ างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ สกายซิต้ คี อม
เพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้ านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และ
โรงแรม เรียกได้ ว่ามีครบทุกอย่างไว้ คอยให้ บริการ
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั AUCKLAND GRAND MILLENNIUM หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (12 เมษายน 2563) อ็อคแลนด์ – หมู่บา้ นฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารคา่
เช้า

เที่ยง

คา่

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมูบ่ า้ นของชาวฮอบบิท (HOBBITON
MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ไตรภาค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กากับ เซอร์ปีเตอร์
แจ๊คสัน ให้ ท่านได้ ชื่นชมพื้นที่อนั สวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพ้ ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์
ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นาชม
หมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจานวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก
ออกแบบให้ แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้ าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้ สวยงาม
หน้ าบ้ าน
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ ต์ ท้องถิน่
นาท่านเดินทางต่อด้ วยรถโค้ ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้ วยพลังความร้ อนใต้ พิภพ มี
ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็ นจานวนมากเพราะเป็ นเมืองที่มีความร้ อนจากใต้ดินที่สามารถปรุง
อาหารได้ โดยการนาเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้ อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนือ
ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ นาท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะ
ใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ ท่าน
ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้ อนอาหารเจ้ า
แกะตัวน้ อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้ อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
ศู นย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็ นศูนย์ฝึกหัดงานด้ านการฝี มือของชาวเมารี
อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนา้ พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง
มหัศจรรย์ท่เี กิดขึ้นจากพลังความร้ อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ
ตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่ (13 เมษายน 2563)

โรโตรัว –ศู นย์วฒ
ั นธรรมเมารี- ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ –
ไคร้สท์เชิรช์
-เช้DฏฏฏW”ฏฏโ
“ฆไคร้สทเชิรช์ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
า
นาท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเข
น้ อย ใหญ่สเู่ มืองไวโตโม่ท่มี ีถา้ หนอนเรืองแสงอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจากนั้นนา
ท่านเข้ าชม ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถา้ ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่ง
ประกายระยิบระยับเป็ นล้ าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ ายามค่าคืนนับเป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่หี าดูได้ ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนาท่านนั่งเรือเข้าไปในถา้ อันเงียบสงบอันเป็ นที่อยู่
ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ ชมความงดงามของถา้ หินงอกหินย้ อยที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกี แห่งที่พลาดไม่ได้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์
18.00 น.
ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ NZ563
19.25 น.
ถึงสนามบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านชม
เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมอาคาร
บ้ านเรือนที่กาลังสร้ างขึ้นมาใหม่หลังจากมีแผ่นดินไหวเมื่อหลายปี ก่อนและยังมีซาก
ปรักหักพังหลงเหลืออยู่ให้ เห็นบ้ าง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั RENDEZVOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หา้ (14 เมษายน 2563) ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียส์ ุนขั ต้องแกะ-โอมาราม่าครอมเวล-ควีนสทาวน์
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอาชีพทา
ฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ ท่านได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์
บารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ เดินทางต่อสู่
ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนา้ ในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่าน
เรียกว่าทะเลสาบสีนา้ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปก
คลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ าของฟาร์มให้
ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้ าของในการต้ อนแกะในฟาร์มอันกว้ างใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้น
ท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั
หากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่านหน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญีป่ นุ่
นาท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ ท่านแวะจุดชมวิว
ของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้ าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้ สวยที่สดุ ของ อุทยานแห่งชาติ
เม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขาเม้ าท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง
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คา่

3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนา้ แข็งปกคลุมตลอดปี นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมา
ราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง
นาท่านแวะฟาร์มปลาแซลมอล (HIGH COUNTRY SALMON FARM) ให้ ท่านได้ อสิ ระ
ในการเลือกซื้อแซลมอนคุณภาพดีอร่อยแตกต่างจากที่อนื่ ๆ ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมือง
แห่งสวนผลไม้ ให้ ท่านได้ แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (15 เมษายน 2563 )
เช้า

เที่ยง

คา่

ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2
ของประเทศ เข้าสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้ าง
เข้ าสู่วนอุทยานแห่งชาติมลิ ฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนทีเ่ ป็ นฟยอร์ด
แลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซ่งึ มีใน
ลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารนา้ แข็งในยุคโบราณ
กัดเซาะหินทาให้ นา้ ท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้ างโดย
ธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถ
มองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็ นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ ท่านดื่มนา้ แร่บริสทุ ธิ์
จากธรรมชาติท่ี
MONKEY CREEK และแวะชมนา้ ตกที่มีความยิ่งใหญ่ท่ี CHASM
นาท่านล่องเรือสาราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ
โดยรอบ ตืน่ ตาตื่นใจกับภาพของสายนา้ ตกอันสูงตระหง่านของนา้ ตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160
เมตรจากหน้ าผา ชมแมวนา้ นอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหาร
กลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
กลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ด (16 เมษายน 2563 )
เช้า

ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี้ -เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
นังกระเช้
่
าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
ปัจจุบนั มีอายุมากว่า100 ปี ได้ รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ
วาคาทีปู ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ ท่านได้ ชมความงามของทะเลสาบวาคา
ทีปูท่ใี นบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายนา้ ใสสะอาด
พร้ อมสัมผัส
ธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พคี ฟาร์ม

จากนั้นให้ ท่านได้ สมั ผัสกับชีวิตและความเป็ นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการ
ชมการแสดงสุนัขต้ อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์
ทาวน์ให้ ท่านอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้ าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ท่มี ีร้านค้ า ร้ านอาหารและเครื่องดื่ม
มากมาย



หลังจากนั้นหากมีเวลา นาท่านซื้ อทัวร์นอกรายการสาหรับการนังเรื
่ อเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้ ว่ิงด้ วยความเร็วและ
หมุน
ได้ 360 องศา พร้ อมคนขับที่มีความชานาญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่านที่น่ังเรือมีความตืน่ เต้นและสนุก
สุด ๆ แบบไม่ร้ ลู ืมและเป็ นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
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ชมการกระโดดบันจี้ ที่สะพานคาวารัว เป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทาการให้
นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทัว่ โลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อ
ท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนา้ อันใสและเชี่ยวกราดใต้
สะพาน

(การนังเรื
่ อเร็วเจ็ ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาได้
หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึ งขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่ หมาะสมหรือความต้องการ
ของคณะส่วนใหญ่ สาหรับผูท้ นี่ งรถไปคั
ั่
นเดียวกันแต่ ไม่ได้ซื้อทัวร์นสามารถ
ี้
เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้ อของทีร่ ะลึกหรือเครือ่ งดืม่ ตามอัธยาศัย )

นาท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสูย่ อดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้ าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา
730 เมตร ท่านจะได้ สมั ผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ ทาวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็น
อาคารบ้ านเรือนที่ปลูกสร้ างตามไหล่เขาพร้ อมกับทะเลสาบวาคาทีปูท่สี วยงามด้ านล่าง ชมยอดวิว
เมืองที่สวยงาม

คา่

รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีคพร้อมชมวิวอันสวยงาม
ของเมืองควีนส์ทาวน์

นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมQUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด (17 เมษายน 2563 )
05.00 น.
06.40 น.
08.30 น.

13.10 น.
20.25 น.

ควีนส์ทาวน์– อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินภายในประเทศเมืองควีนส์ทาวน์
นาท่านเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ NZ610
ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคาร
ผู้โดยสารภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(อาหารเช้าตามอัธยาศัย )
ระหว่างรอต่อเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ.....

รหัสทัวร์ : THB2-TG-NZ-10APR-17APR20

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดินทาง
คณะผู้เดินทาง

10-17 เมษายน 2563 ( สงกรานต์)
ราคารวมตัว๋

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
(รวมตั ๋วบินภายในประเทศแล้ว)

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่านต่ อห้อง

110,900.- บาท

87,900.-บาท

เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ท่ำนที่ 3 ลด

99,900.- บาท
94,900.- บาท
87,900.- บาท
17,900.- บาท
2,000.- บาท

78,900.-บาท
73,900- บาท
69,900.- บาท
17,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยื่นวีซำ่ เดีย่ วกรุณำจ่ำยเพิม่ 3,500 บาท หรือมีเหตุ
จำเป็ นต้องใช้พำสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่ำก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขกำรยืน่ วีซ่ำขึน้ อยู่
กับเอกสำรของท่ำน ทำงบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจำรณำ)

ควรยื่นวีซ่าล่วงหน้ าโดยสามารถเก็บเอกสารมายื่นวีซ่าได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10มีนาคม 2563
*** รำคำนี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรเปลี
์
ย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ ำมันของสำยกำรบิน
*** กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำร มากกว่า 15 ท่ าน ขึ้นไป หำกผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในกำรเลื
์
อ่ นกำรเดินทำง หรือ ปรับรำคำเพิม่ ขึน้ ส่วนขนำดของกรุป๊ จะสำมำรถสรุปได้ประมำณ 2 อำทิตย์ก่อนเดินทำง
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงือ่ นไขของตั ๋วแบบหมูค่ ณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้ำซือ้ เองเพือ่ ต่อเทีย่ วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่ วบินล่ำ ช้ำ
หรือจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุป๊ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ งั ่ บนเครือ่ งรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กับสำยกำรบินจะพิจำรณำให้
*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4 ชัน้ เพือ่ ควำมปลอดภัยจำก
แผ่นดินไหวและกำรเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นกำรชมธรรมชำติทน่ี งั ่ รถยำวในแต่ละวัน
*** กรณีลกู ค้ำมีวซี ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุ ญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซำ่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จำ่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หำกไม่ได้รบั อนุ ญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง
*** กรณีลกู ค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ั ๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทำงบริษทั ฯ จะไม่ทำประกันกำรเดินทำงให้ เนื่องจำกไม่
ตรงตำมเงือ่ นไขตำมกรมธรรม์
*** รำคำนี้ไม่รวมค่ำทีน่ งั ่ long leg หำกลูกค้ำต้องกำรจะต้องจองและจ่ำยเงินเพิม่ กับทำงสำยกำรบิน (ทีน่ งั ่ มีจำนวนจำกัด)
อัตรานี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสำยกำรบินไทย (TG ) และสำยกำรบินภำยในประเทศ เจ๊ท สตำร์
(JQ) หรือ แอร์นวิ ซีแลนด์ (NZ)บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงโดยไม่
่
ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึน้ อยู่กบั
ตารางการบินในแต่ละวัน
2. ค่ำโรงแรมทีพ่ กั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว, ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
4. ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
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5. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผู้เดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ตัง้ แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่ องเที่ยวกับทัวร์เท่ านัน้
เงื่อนไขการ
คุ้มครอง
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทำประกัน(รำยเดีย่ ว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้ หรือ
กรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษทั ฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ำยุต่ ำ กว่ำ 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทำประกันเพิม่ )
 ลูกค้ำอำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์
 ลูกค้ำทีไ่ ม่ได้ตรงตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้องทำประกันกับทำงบริษทั ฯ หรือทำประกันกำรเดินทำงเ
 ลูกค้ำทีจ่ อยแลนด์ ทีอ่ ำศัยอยู่ใหนประเทศนัน้ ๆ อยูแ่ ล้ว ไม่คมุ้ ครอง ไม่ตรงตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์
6. ค่ำน้ ำมันจำกสำยกำรบิน ณ วันที 15 ตุลาคม 2561 บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรเปลี
์
ย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ ำมันของ
สำยกำรบินหำกมีกำรเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หลังจำกนี้
7. รำคำรวมวีซ่ำแล้ว กรณีมวี ซี ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
8. ค่าวีซ่ากรุป๊ หรือครอบครัวแบบท่ องเที่ ยวประเทศนิ วซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 3,500 บาท หรือ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุ ญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
2. กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสำรเป็ นภำษำอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิม่ ต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ
3. ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (23 กิ โลกรัมต่อท่ าน) เนื่องจำกมีต่อเครื่องบินภำยใน
4. ค่ำใช้จำ่ ยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
5. ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
6. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3%
7. ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ ำที่
โรงแรมไม่มเี พรำะควรยกกระเป๋ ำด้วยตัวเองเพือ่ ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ม ี
พนักงำนยกกระเป๋ ำเพียงพอ
8. ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
9. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 30 วันทางาน
หรือก่อน 4 สัปดาห์
หากท่านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของ
ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
สาหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านทีร่ อผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ของทางบริษัทฯ เป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว
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การยกเลิก (ช่ วงเทศกาลสงกรานต์)
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 46 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีทถี่ ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้วบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-45 วัน ก่อนเดินทาง ไม่ สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ง
ั หมดเพราะเป็ นช่ วงพีค (เทศกาลปี ใหม่เรา
จ่ ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและทีเ่ ทีย่ วก่อนเดินทาง 1 เดือน )
 แจ้ งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้ าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้ าของสายการบินหรือโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิ ดถนน ระหว่างทาทัวร์ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคานึงถึงความ
สะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
สิ่งต้ องห้ ามนาเข้ าประเทศ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนื เงินไห้ ท่านไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้
เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ดังนี้
3.1 เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณา
3.2 บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ ผ้ โู ดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางชารุด
หรือมีการประทับตราอื่นๆ ที่ไม่ใช่ การเข้ า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตทีม่ อี ายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง
3.2 กรณีลกู ค้ าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้ าหน้ าทีส่ ายการบินไม่อนุญาตให้ เดินทาง
3.2 กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่อง
การเงินและการทางานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้ งข้ อมูลเป็ นเท็จ แล้ วโดยปฎิเสทวีซ่า
3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบิน
ระหว่างประเทศล่าช้ า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์
เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์* เทศกาลควรยืน่ วีซ่าก่อนเดินทาง 35 วัน*

หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน และถ่ายสาเนาหน้าทีม่ ีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (สาคัญ
มาก)
1. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
4. ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้ องระบุตาแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาทางาน
- สาเนาทะเบียนการค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
5. ข้ าราชการจะต้ องมีจดหมายรับรองจากต้ นสังกัดต้ องระบุเงินเดือน ตาแหน่ง ระยะเวลาทางานทั้งหมด เป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น
 หลักฐานการเงิน ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน – ใช้ภาษาอังกฤษ
เท่านั้น
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เด็กอายุตา่ กว่า 16 ปี จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้ องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้ อมเอกสารสาเนา
ทะเบียนบ้ าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
6. หลักฐานประวัตกิ ารศึกษา(สาหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา)ภาษาอังกฤษเท่านั้น อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัว
จริง) กรณีปิดเทอมใช้ สาเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
7. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามีสาคัญมาก) – พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
8. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้ าน
** ทางบริษทั ฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่าย เพิม่ เติมใบละ
500-800บาท ขึ้ นอยู่กบั เอกสารทีแ่ ปลนั้นๆ **
กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ท้ง
ั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คาร้องขอวี
ซ่ าใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทน
ั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ ชาระไปแล้ ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
 3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
 4. กรณีทท
่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณา
ของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังตาม
เอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรุณาเตรียมเอกสารทีข่ อไว้ขา้ งต้นให้ครบตามทีก่ าหนดเพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ ท่องเทีย่ ว**

**** เมือ่ ท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆ ทั้งหมด ***

