โรโตรัว ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน
ไคร้ สท์ เชิร์ช – ควีนส์ ทาวน์ - ล่องเรือเฟอร์ รี่ข้ามช่ องแคบเกาะเหนือสู่ เกาะใต้
ชมอุทยานแห่ งชาติมิวฟอร์ ดซาวด์ + ชมธารนา้ แข็งฟ็ อกซ์ กลาเซีย

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 เมนูเป๋ าฮื้อทะเลใต้เสิ ร์ฟพร้อมไวน์แดง
 รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรื อ Lakeland Queen
 โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง
เดือน มกราคม 2561
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เดือน มีนาคม 2561
เดือน เมษายน (สงกรานต์ ) 2561

18 - 28
15 - 25
8 - 18
07 - 17

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์

15.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่ออ๊ คแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

18.45

น.

วันที่สอง
12.05

น.

ค่า

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง
เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิ วซี แลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมื อ งและศุ ลกากร หลังรั บ กระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ว น าท่ านเดิ นทางเข้าสู่ เมื องโรโตรั ว จากนั้นน าท่ าน
ชมเมื อ งอ๊ อ คแลนด์ เมื อ งที่ ใหญ่ เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง เป็ นเมื อ งที่ ส าคัญ ทางด้า นการเรี ย น การศึ กษา การเงิ น ของ
นิ วซี แลนด์ชมอ่าวที่ สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐี ที่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่านพาร์ แนล ถนนที่ เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก อิสระ
ให้ท่านช้อปปิ้ งในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรี ทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่ งเป็ นแหล่งขายสิ นค้านานาชนิด และ
ร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั GRAND MILLENNIUM AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

ฮอบบิตนั ( มาทามาท่ า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่ า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ ต้ งั อยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนื อของนิ วซี แลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อม
ไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ ม โดยเฉพาะฟาร์ มที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของเมืองชื่อว่า บ้ านฮอบบิท( HOBBIT HOLES)
สถานที่หลักสาหรับถ่ายทาฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสี ยงจานวนหลายเรื่ อง เช่น ปี เตอร์ แจ็คสัน ( PETER JACKSON)
ภาพยนตร์ ไตรภาคเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบาล

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

นิ วซี แลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถานที่แห่ งนี้ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON)
เป็ นหมู่บา้ นซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็ นเนิ นสู งอยู่เหนื อเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่ อยู่ของบิ ลโบ แบ๊กกิ้นส์
โฟรโด แบ๊ ก กิ้ น ส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่ น้ ี ยัง เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น และจุ ด สุ ด ท้ายของการผจญภัย ในนิ ย ายเรื่ อ ง
เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์
รับประทานอาหารภายใน HOBITTION
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองโรโตรั ว เมืองโรตัวโรเป็ นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารี อาศัยอยู่เป็ นจานวน
มากและยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ สาคัญของเกาะเหนื อ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อ
โคลนร้อนมากมาย ทาให้เป็ นที่ มาของชื่ อเรี ยกขานอีกอย่างหนึ่ งของเมืองนี้ ว่า เมืองแห่ งซัลเฟอร์ (Sulphur City)
เพราะบรรดาบ่ อ โคลนทั้งหลายนี้ ได้ป ล่ อ ยซัลเฟอร์ ห รื อ กามะถัน ออกมากระจายไปทั่วเมื อง นอกจากนี้ ย งั มี
บ่อน้ าแร่ น้ าพุร้อนมากมายทาให้เมืองโรโตรัวกลายเป็ นเมืองสปาธรรมชาติช้ นั เยี่ยมของนิวซี แลนด์อีกด้วย นาท่าน
สู่ TE PUIA ศู นย์ วัฒ นธรรมชาวเมารี เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มื อของชาวเมารี อาทิ
การแกะสลักไม้ การทอเครื่ องนุ่งห่ ม ชมบ่อน้ าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิ ดขึ้นจากพลังความร้อนใต้
พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พ้ืนดินในบริ เวณนี้ ข้างใน
ศูน ย์มีช าวเมารี มาสาธิ ตการแกะสลักไม้และท าเครื่ องจักสานให้ช ม มี พิ พิ ธภัณ ฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และ
เรื อโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบาเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุ งแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดง โชว์ พนื้ เมืองของชาวเมารี
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

ล่ องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิ งซ์ – เทาโป - นา้ ตกฮูก้า – เนเปี ยร์

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ พร้ อมล่ องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว
ชมความงามของทะเลสาบโรโตรั ว ทะเลสาบแห่ งนี้ ได้ชื่อมาจากภาษาเมารี แปลว่า ทะเลสาบแห่ งที่ สอง เป็ น
ทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปี ก่อนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่ งในบริ เวณที่อยู่ใกล้
กันนี้ ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโตรัว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็ นฟาร์มเลี้ยง
แกะซึ่ งปรับปรุ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ไฮไลท์ของฟาร์มนี้ คือการโชว์ตดั ขนแกะ การ
แสดงตัดขนแกะมีหลายแห่ งในประเทศนิ วซี แลนด์ แต่ ที่ อโกรโดมนั้นเป็ นสถานที่ แสดงโชว์การตัดขนแกะที่ มี
ชื่ อเสี ยงที่ สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่ อโกรโดมยังมีการแสดงอื่ นๆ เช่ น การรี ดน้ านมวัว และ การ
แสดงสุ นัข ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นัข แสนรู ้ จากนั้นนาท่ านเดิ น ทางสู่ เรนโบว์ สปริ งซ์ (RAINBOW
SPRING) สถานอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาเทร้า ที่มีจานวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิ ร์นสี
เงินสัญลักษณ์ของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเตาโปซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต ที่มีขนาด
ใหญ่ และลึ กที่ สุ ดของประเทศนิ วซี แลนด์ เป็ นเมื องตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้ า จากนั้น แวะชม
น้าตกฮูก้า น้ าตกสี ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณน้ าที่ ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คื อ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ กาเนิ ดมาจาก

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

แม่น้ าไวกาโต้ ซึ่ งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป ในบริ เวณนี้ ยงั มีกิจกรรมอันน่ าตื่ นเต้นคื อการเล่นเรื อเร็ วเจ็ทโบ๊ท
และกระโดดบันจี้ที่เป็ นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซี แลนด์
(รายการนี้ยงั ไม่รวมค่านัง่ เรื อเร็ วเจ็ทโบ๊ท หรื อกระโดดบันจี้ หากท่านใดสนใจกรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นเดิ นทางต่อไปยัง เมืองเนเปี ยร์ นาท่านชม เมืองเนเปี ยร์ เมืองศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมอันล้ าค่า และ
แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิประเทศอันสวยงามของไร่ องุ่นและเชิญท่านเลือก
ชิ มและซื้ อไวน์คุณภาพดีได้ที่เมืองนี้ ผ่านชมสถานที่ ถ่ายทาละครดัง ดอกส้มสี ทอง ไม่ว่าจะเป็ น Walking Street
หรื อ ถนน Dalton Street และโบสถ์ St. Paul’s Hall หรื อจะเป็ นย่านริ มทะเล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั SCENIC HOTEL TE PANIA หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

เนเปี ยร์ - เวลลิงตัน - ชมเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่ อสู่ เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิ วซี แลนด์ ศูนย์กลางทางการบริ หาร และการปกครอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซี แลนด์ ซึ่ งมักจะได้รับการเปรี ยบว่าเหมือนกับซานฟราน
ซิ ส โก ผ่านชมรั ฐ สภา หอสมุ ด แห่ งชาติ ย่าน WATER FRONT น าท่ านชมวิวของเมื องจากยอดเขาวิค ทอเรี ย
ที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองอย่างกว้างไกล เป็ นเมืองซึ่ งเสมือนฉากอันงดงามที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขา รายล้อม
ด้วยท่ าเรื อน้ าลึ ก อี กทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางการเมื อง การปกครอง ชมตึ กรั ฐสภาที่ เป็ นรู ปรวงผึ้งที่ แปลกตาซึ่ ง
ปี เตอร์ แจ็คสัน ผูก้ ากับทั้งสามภาคของภาพยนตร์เรื่ องเดอะ ลอร์ ด ออฟ เดอะ ริ งส์ (THE LORD OF THE RING)
ได้เลื อกเมืองเวลลิ งตันซึ่ งเป็ นบ้านเกิ ดของตนเองเป็ นที่ ปักหลักในการถ่ายทา และชมอาคารสถานี รถไฟที่ เก่าแก่
สวยงาม จากนั้นนาท่านขึ้น รถรางไฟฟ้ าสู่ ยอดเขาวิคตอเรี ย ท่านสามารถสู ดอากาศอันบริ สุทธิ์ บนยอดเขา และชม
ทัศนี ยภาพอันกว้างไกลของเมืองเวลลิงตัน บ้านเมืองที่ ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา วิวของอ่าวที่จะเห็นเรื อน้อยใหญ่เข้าเที ยบ
ท่ าเรื อน้ าลึ ก อิ ส ระให้ท่านได้เดิ นเล่นบนยอดเข้าวิคตอเรี ย หรื อท่ านสามารถเข้าชม สวนโบทานิ ค (BOTANIC
GARDEN) ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณยอดเขาได้ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์ เทปาป้ า (TEPAPA)
ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สุดในนิ วซี แลนด์ ชมเทคโนโลยีที่นา เสนอเรื่ องราวต่างๆ ของชาวเมารี และประวัติความเป็ นมา
ของประเทศนิวซี แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั JAMES COOK HOTEL GRAND CHANCELLOR หรือเทียบเท่ า

เที่ยง

ค่า

วันที่หก

เวลลิงตัน – ล่ องเรือเฟอร์ รี่ – พิคตัน – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรื อเมืองเวลลิงตัน เพื่อทาการเช็คอิน เพื่อ ลงเรือเฟอร์ รี่ INTERISLANDER ข้ามช่องแคบระหว่าง
เกาะใต้ สู่เกาะเหนือด้วยเรื อเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ห้องดูทีวี ร้านอาหาร ห้องเด็ก
เล่น พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนเรือ)
เรื อเทียบฝั่งท่าเรื อเมืองพิคตันเกาะใต้ หลังรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
เดิ นทางสู่ เมืองไคร้ ชเชิ ร์ท ชมเมื องที่ ได้ชื่อว่าเป็ นเมื องอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์
ศาลาว่าการประจาเมื อ ง ชมความงามของแม่ น้าเอว่ อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิ วทัศน์ ณ ยอดเขา
แคชเมียร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURRY MUSEUM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ท่านจะได้ชม
ความเป็ นอยู่ และเครื่ องมื อดารงชี พของชาวเมารี ในสมัยโบราณ พร้อมทั้งชมการจาลองอาคารบ้านเรื อนของ
ชาวเมื อ งไคร้ ส เชิ ร์ ท ในยุ ค แรกๆ พร้ อ มทั้ง เดิ น ชมภายพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ซึ่ งจั ด เป็ นห้ อ งๆ ต่ า งๆ และหลายชั้ น
ชมสวนโบตานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่เจ็ด

ไคร้ สท์ เชิร์ช - สถานีรถไฟอาเธอร์ พาส ARTHUR’S PASS – ชมเมืองโฮกิตกิ ะ - เมืองฟรานซ์ โจเซฟ
(FRANZ JOSEF)

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
จากนั้นเดิ นทางถึ ง สถานี รถไฟอาเธอร์ พ าส ARTHUR’S PASS สถานี ระหว่างทางจากนั้นนาท่ าน นั่ งรถไฟ
ทรานซ์ อลั ไพน์ เอ็กซ์ เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็ นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง
8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์ แห่ งซี กโลกใต้
ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเส้นทางซึ่ งโอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะและต้นไม้หลากสี เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด
สลับกับภูเขาเขี ยวขจี และฝูงแกะน่ ารักยืนเรี ยงรายเล็มหญ้า ชื่ นชมทิ วทัศน์อนั งดงามดัง่ ภาพวาด เพลิดเพลินไป
ตลอดสองข้างทางโดยต้นไม้หลากสี เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่ สวยที่ สุดสายหนึ่ งในโลก จากนั้นนาท่าน ชมเมือง
โฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลเป็ นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่ งตะวันตกในสมัยก่ อน มี หอนาฬิ กาที่ ต้ งั อยู่ใจ
กลางเมือง เป็ นเมืองที่มีความชานาญ เรื่ องศิ ลปะและศูนย์กลางการผลิตหิ นสี เขียวหรื อหยก ซึ่ งมีความสาคัญด้าน
จิ ตวิญ ญาณเป็ นอย่างมากส าหรั บชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็ นวัส ดุ ที่ แ ข็งแกร่ งที่ สุ ด ที่ ชาวเมารี รู้จกั ถูก
นามาใช้ทาอาวุธ เครื่ องมือและเครื่ องประดับส่ วนตัว เชื่อกันว่าหิ นสี เขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะ
นาอานาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสี เขียวและซื้ อหยกเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พืน้ เมือง)

เที่ยง

บ่ าย

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่ องธารน้ าแข็ง จึงทาให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ สาคัญที่ สุดของฝั่ งตะวันตกแห่ งนี้ ธารน้ าแข็งที่ มีชื่อเสี ยงมากที่ สุดสองแห่ งภายในอุทยาน
แห่ งชาติ เวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์ โจเซฟกลาเซี ย และฟ็ อกซ์ กลาเซี ย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ของธาร
น้ าแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซี ยทั้งสองแห่ งนี้ ไหลมาจากบริ เวณที่ มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา
หรื ออาจกล่าวได้วา่ ไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ าแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่แปด

เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) – ชมฟ็ อกกลาเซียร์ - เมือง (HASST) - เมืองวานากา

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ชมฟ็ อกกลาเซี ยร์ มีความสวยงามอยู่ในเขตป่ าฝน พบกับความมหัศจรรย์ของธารน้ าแข็งที่เคลื่อน
ลงมาอย่างต่อเนื่ องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ าแข็งนี้ สีขาวระยิบระยับ สลับกับสี เขียว
มรกตอันงดงาม สาหรับจุดชมธารน้ าแข็งฟ็ อกซ์แบบชัดๆ อยู่เลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ทที สันไปอีกแค่นิด
เดี ยว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธารน้ าแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริ บตา
เลย (ให้ ท่านได้ เลือกสนุ กสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมยอดเขา ไม่ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ถ้ าท่ านสนใจกรุ ณา
ติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดิ นทางผ่าน เส้ นทางฮาสพาส สู่ เมือง (HASST) ซึ่ งแต่ เดิ มใช้เป็ นเส้นทางการเดิ นทางของชาวเมารี ซึ่ ง
เดิ นทางเป็ นแรมเดือน และต่อสู ้กบั สภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกาเนิ ดหยก (GREEN STONE) ที่
สองข้างทางเต็มไปด้วยป่ าเฟิ ร์ นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา นาท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา เมืองเล็กๆ ศูนย์กลาง
ของเกาะใต้ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา ที่ มีทิวทัศน์แสนงดงามมากแห่ งหนึ่ งของประเทศนิ วซี แลนด์ ประดับ
ประดาไปด้วยพืชพรรณสี สันสดใส ทั้ง แดง ส้ม แสด ทอง ชมพู ตัดกับสี ฟ้าสดของท้องฟ้ าใส และสี ใสๆของน้ า
แห่ งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดของผลงานศิ ลปิ นเอกชั้นครู โดยเฉพาะบริ เวณโดยรอบของทะเลสาบ
วานาก้า เห็นต้นไม้ใบสี สวยงามไปทั้งต้น เรี ยงรายของตลอดฝั่ง เชิ ญสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ที่ ยงั คงรักษา
ธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญเสี ยไป และเที่ยวชมและถ่ายรู ปทะเลสาบวานากาอันงดงาม ระหว่างทางให้ท่านได้ แวะชม
ห้องน้ าสมัยโรมัน (Puzzling World) เมืองมหัศจรรย์ของเล่น (ถ่ายรู ปด้านนอก)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสู่ ที่พกั COPTHORNE HOTEL & RESORT QUEENSTTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่เก้ า

ควีนส์ ทาวน์ – ล่ องเรือมิวฟอร์ ด ซาวด์ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่
เขตอุทยานแห่ งชาติมิลฟอร์ ดซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่ งกว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่ งชาติ มิลฟอร์ ด
ซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดิ นแดนส่ วนที่เป็ นฟยอร์ ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่ งถูกประกาศให้เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ ึ งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธาร
น้ าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหิ นทาให้น้ าท่วมแทนที่ กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่ สร้าง
โดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อน
ภาพภูเขา ซึ่ งเป็ นวิวอยู่เบื้ องล่าง และให้ท่านดื่ มน้ าแร่ บริ สุทธิ์ จากธรรมชาติ ที่ MONKEY CREEK และแวะชม
น้ าตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ บนเรือ พร้ อมล่ องเรือสาราญมิลฟอร์ ด ซาวด์
สั ม ผัส ความงามของธรรมชาติ โ ดยรอบ ชมฟยอร์ ด ซึ่ งเกิ ด จากจากเคลื่ อ นตัวของเปลื อ กโลก ประกอบกับ
บรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ ากัดเซาะ ส่ งผลให้เกิดเป็ นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทาให้เกิดทัศนี ยภาพอันงดงาม
บริ เวณชายฝั่ ง ตื่ นตาตื่ นใจกับภาพของสายน้ าตกอันสู งตระหง่านของ น้าตกโบเวน ซึ่ งมีความสู ง 160 เมตร จาก
หน้าผา พบกับแมวน้ านอนอาบแดดบนโขดหิ นอย่างสบายอารมณ์ จากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางโดย
รถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพเิ ศษเป๋ าฮือ้ ทะเลใต้ เสริฟพร้ อมไวน์ แดง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พัก COPTHORNE HOTEL & RESORT QUEENSTTOWN LAKEFRONT หรื อ
เทียบเท่ า

เที่ยง

ค่า

วันที่สิบ

ควีนส์ ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ ตนั – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งครอมเวลล์ ให้ ท่ านแวะซื้ อ ผลไม้น านาชนิ ด มี ท้ ังผลไม้ส ด และผลไม้อ บแห้ ง ของ
นิ วซี แลนด์ ก่อนเดิ นทางสู่ เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ ยว ทางชมทิ วทัศน์สองข้างทาง ที่ สวยงามเหมือน
ภาพวาดของนิวซี แลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยงั มีที่พกั และรี สอร์ทเล็กๆ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีคิว
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิ ล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซี แลนด์ นาท่านแวะชม MRS JONES FRUIT ORCHARDS
ให้ท่านได้เลือกชม และซื้ อผลไม้ตามฤดูกาลได้ที่นี่ได้อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเป็ นยอด
เขาที่ ปกคลุมด้วยหิ มะตลอดทั้งปี เข้าสู่ ทะเลสาบพู คากิ ทะเลสาบที่ สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR
VIEW ซึ่ งมี ยอดเขาเม้าท์คุก้ ที่ มีเทื อกเขาสู งถึ ง 3,753 เมตร เหนื อยอดเขามี หิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี
เป็ นฉากหลัง (สาหรั บท่ านที่ สนใจจะนั่ งเฮลิคอปเตอร์ ชมยอดเขา กรุ ณ าติดต่ อหั ว หน้ าทั วร์ ) จากนั้นนาท่ าน

เที่ยง

เดิ นทางต่ อสู่ เมื องไคร้ ส ท์เชิ ร์ช ระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ ตัน แวะให้ท่ านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ ระลึ กของ
นิวซี แลนด์ อาทิ ครี มรกแกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บารุ งสุ ขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่
ทาจากขนแกะ ต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่ า

ค่า

วันที่สิบเอ็ด

ควีนส์ ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป – แอชเบอร์ ตนั – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินไคร้ สท์ เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ NZ 534
เดินทางถึงสนามบินอ๊ อคแลนด์
ออกเดินทางจากอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

10.00 น.
11.20 น.

น.
20.50 น.
14.50



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง : เดิน มกราคม – มีนาคม 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

131,500.125,000.112,000.99,000.34,000.-

105,000.99,000.88,900.79,000.34,000.-

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

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง : 07 – 17 เมษายน 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

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

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

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

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 15 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** รวมค่า วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน ***
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ * วีซ่ากรุ๊ ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน *
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
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เงือ่ นไขการจองทัวร์ 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 ษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่ าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่ าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่ อนออกตั๋วเครื่ 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 อนการออกตั๋วเครื่องบิน 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
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
เอกสารในการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพือ่ ทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยืน่ ขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยืน่ วีซ่า 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 ที่ค่สู มรสเสี 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 จะต้องมี หนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิ ดาหรื อมารดา) หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะ ต้องมี หนังสื อ
ยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
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 หรืออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ต้ องยืน่ วีซ่าเดีย่ ว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
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 สิ่ งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ 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 ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ ักในต่ างประเทศ
เหตุ ก ารณ์ ทางการเมื องและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะค านึ งถึ งความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นส าคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริ การนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
*********************************************

กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพือ่ ประโยชน์ ในการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่า
หม้ าย
3. ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ.......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
4. ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่อสถานทีท่ 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 าก่อนหรือไม่
เคย
ไม่ เคย

10. ท่ านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรือไม่

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

