ควีนส์ ทาวน์ – ขึน้ กระเช้ ากอนโดล่า –ล่องเรื อกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ
ชมธารนา้ แข็งฟ็ อกซ์ กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์ อลั ไพน์ – ไคร้ สท์ เชิร์ช - โรโตรัว
อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ – ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี – เทาโป – ฟาร์ มกุ้ง
ชมการกระโดดบันจีจ้ มั พ์ – ฮอบบิตนั – หมู่บ้านฮอบบิท - อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง

 เมนูเป๋ าฮื้อทะเลใต้เสิ ร์ฟพร้อมไวน์แดง
 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
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กาหนดการเดินทาง
เดือน ตุลาคม 2561
เดือน พฤศจิกายน 2561
เดือน ธันวาคม 2561
วันแรก
15.00

น.

18.45

น.

วันที่สอง
10.45

น.

น.
.............. น.
..............

ค่า

5 – 14 , 14 - 23, 19 – 28
2 – 11 , 16 - 25
1 – 10

สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์ มกี ฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่ ออ๊ คแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)
ควีนส์ ทาวน์ – นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า พร้ อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์ พคี
ถึงสนามบินเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิ วซี แลนด์ นาท่านผ่านการเอ๊กซเรย์
ตรวจกระเป๋ าที่ ถือขึ้ นเครื่ อ ง (HAND CARRY) และผ่านด่ านตรวจคนเข้า เมื องและศุ ลกากร หลังรั บกระเป๋ า
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ ควีนส์ทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ .................(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศ นิวซี แลนด์
นาท่ าน นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค" สัมผัสความสวยงามของเมื องควีนส์ ทาวน์ในมุ มสู ง
มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรื อนอยูด่ า้ นล่าง ยอดเขาสู ง และท้องฟ้าสี สวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขา
บ๊อบส์พีค เทือกเขารี มาร์คเคเบิ้ล ซึ่ งเป็ นสถานที่ถ่ายทาฉากหนังในภาพยนตร์ เรื่ องเดอะลอร์ดออฟเดอะริ ง และยัง
เป็ นเทือกเขาที่มีชื่อเสี ยงในด้านสกีรีสอร์ทของบริ เวณเกาะใต้
!!! ฟรี ให้ ท่านได้ นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ชมวิวบนยอดเขาบ๊ อบพีค
รับประทานอาหารค่า แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊ อบพีค
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สาม

ควีนส์ ทาวน์ – แอร์ โร่ ว์ทาวน์ – ล่ องเรื อกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้กย็ งั คงมีทองอยูใ่ นลา
ธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั ให้ชมถึงประวัติศาสตร์ ในยุคตื่ นทองรวมทั้งชี วิต
ความเป็ นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่
สาคัญคือบักกิ้งแฮมสตรี ท (Backingham Street) ซึ่ งมีสถานที่สาคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรี ยงรายอยูส่ องฝั่ง
เตรี ยมพร้อมขึ้นเรื อที่ ท่าเรื อล่ องเรื อกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรี ยกขานเป็ นเรื อในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเนื่ องจากเป็ นเรื อที่มีส่วนในการขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็ น
เพียงลาเดียวซึ่ งเหลือตกทอดมาจากยุคที่ การทาเหมืองเจริ ญรุ่ งเรื อง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็ นเรื อกล
ไฟรุ่ นอนุ รักษ์ ที่ ใช้พลังงานไอน้ าจากถ่านหิ น เป็ นเครื่ องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรื อตกแต่งด้วยไม้และ
ทองเหลืองอย่างงดงามเป็ นเรื อโดยสารเพียงหนึ่งในไม่กี่ลาซึ่ งเหลืออยูใ่ นซี กโลกใต้ที่ยงั คงใช้พลังงานจากถ่านหิ น
รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์ บีคิว ภายในฟาร์ ม
ชมการสาธิ ตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์ พีคฟาร์ ม เชิ ญเยี่ยมคอกปศุ สัตว์ วอลเตอร์ พีคฟาร์ มแกะบนยอดเขาใน
บรรยากาศริ มทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของนิ วซี แลนด์ ชมโชว์สุนขั ต้อนแกะจากฟาร์ มพื้นเมือง ดู
การทางานของสุ นขั เลี้ยงแกะ และชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ ซึ่ งขนแกะนี้ ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ มีชื่อเสี ยง
ของนิวซี แลนด์ รวมทั้งสัตว์น่ารักๆ พร้อมให้อาหารสัตว์ต่างๆจากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

11.45 น.

13.00 น.

ค่า
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วันที่สี่

ควีนส์ ทาวน์ – แอร์ โรว์ ทาวน์ -ผ่ านชมการกระโดดบันจีจ้ มั พ์ – ผ่ านชมการเล่ นเรื อเร็ว - อิสระช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้กย็ งั คงมีทองอยูใ่ นลา
ธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่จดั ให้ชมถึงประวัติศาสตร์ ในยุคตื่นทองรวมทั้งชี วิต
ความเป็ นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่
สาคัญคื อบักกิ้งแฮมสตรี ท (Backingham Street) ซึ่ งมี สถานที่ สาคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรี ยงรายอยู่สองฝั่ง
นาท่ านชมการกระโดดบันจี้ (bungy jump) พลาดไม่ได้เมื่ อมาที่ ควีนส์ ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้ จัมป์
กิ จกรรมชวนหวาดเสี ยวอันเลื่องชื่ อของนิ วซี แลนด์ ถือเป็ นกี ฬายอดนิ ยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสู งถึง 43
เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่ งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็ นต้นกาเนิดของการกระโดบันจี้จมั ป์ ที่โด่งดังไปทัว่ โลก
จึงทาให้ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวใจกล้าหลัง่ ไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยงั มีภูมิทศั น์ที่สวยงามอีกด้วย
ผ่านชมการเล่ นเรื อเร็วช็อตโอเวอร์ ( Shotover Jet ) เป็ นเรื อแล่นด้วยความเร็ วสู งไปตามแม่น้ า
ช็อตโอเวอร์
ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิ น ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้าย
บานาน่าโบ๊ท
เพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ า ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้ เปิ ดบริ การตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรื อเจ็ทของ
ที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็ นต้นตารับของเรื อเจ็ท มีผมู ้ าท้าทายความหวาดเสี ยวนี้ แล้วกว่า 2ล้าน
คน เป็ นเรื อที่ได้รับการออกเเบบเป็ นพิเศษ ลาตัว เรื อทาด้วยอลูมิเนี ยมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ
1.30ชม. (สาหรับท่ านใดที่สนใจกิจกรรมต่ างๆ กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมือง และ ช้อปปิ้ งสิ นค้าจากย่านตัว เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่ งถือเป็ นเมืองชื่ อดังของประเทศ
เป็ นเมืองท่องเที่ ยว และเป็ นเมืองแห่ งกิ จกรรมท้าทายความหวาดเสี ยวอันดับหนึ่ ง ที่ นกั ท่องเที่ ยวต่างๆๆจะต้อง
เดิ นทางมาที่ นี่ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าจาดตัวเมือง “ควีนส์ทาวน์” ซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเยงของชาว
นิวซี แลนด์ และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพ กับมุมสวยๆๆ อาทิ ร้านของหวาน รี มาร์ค เคเบิ้ล หอนาฬิกา เป็ นต้น
** สมควรแก่ เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น**
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL
หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
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วันที่ห้า

ควีนส์ ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธารน้าแข็งฟ็ อกซ์ กลาเซียร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นเดิ นทางผ่าน เส้ นทางฮาสพาส สู่ เมื อง (HASST) ซึ่ งแต่เดิ มใช้เป็ นเส้นทางการเดิ นทางของชาวเมารี ซึ่ ง
เดิ นทางเป็ นแรมเดื อน 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 ที่ยงั คงรักษา
ธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญเสี ยไป และเที่ยวชมและถ่ายรู ปทะเลสาบวานากาอันงดงาม ระหว่างทางให้ท่านได้ แวะชม
ห้องน้ าสมัยโรมัน (Puzzling World) เมืองมหัศจรรย์ของเล่น (ถ่ายรู ปด้านนอก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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 ออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่ จะสามารถเข้าถึงธารน้ าแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้ จากนั้นนาท่าน ชมฟ๊ อกกลา
เซี ยร์ มีความสวยงามอยู่ในเขตป่ าฝน พบกับความมหัศจรรย์ของธารน้ าแข็งที่ เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่ องตลอด
ทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ าแข็งนี้ สีขาวระยิบระยับ สลับกับสี เขียวมรกตอันงดงาม สาหรับ
จุดชมธารน้ าแข็งฟ็ อกซ์แบบชัดๆ อยูเ่ ลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสันไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมอง
ย้อนกลับมาจะเห็นธารน้ าแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริ บตาเลย (ให้ ท่านได้ เลือกสนุกสนาน
กับการนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมยอดเขา ไม่ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ถ้ าท่ านสนใจกรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารค่า ภายในห้ องอาหารของโรงแรม นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HEARTLAND HOTEL FOX
GLACIER HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
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วันที่หก

โฮกิตกิ ะ – รถไฟทรานซ์ อลั ไพน์ - ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ชมเมืองโฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลเป็ นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มี
หอนาฬิกาที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมือง เป็ นเมืองที่ มีความชานาญ เรื่ องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหิ นสี เขียวหรื อหยก
ซึ่ งมีความสาคัญด้านจิ ตวิญญาณเป็ นอย่างมากสาหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็ นวัสดุที่แข็งแกร่ งที่ สุดที่
ชาวเมารี รู้จกั ถูกนามาใช้ทาอาวุธ เครื่ องมือและเครื่ องประดับส่ วนตัว เชื่อกันว่าหิ นสี เขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ
แข็งแรง และจะนาอานาจมาสู่ ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสี เขียวและซื้ อหยกเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดิ นทางถึ ง สถานีรถไฟอาเธอร์ พาส ARTHUR’S PASS สถานี ระหว่างทางจากนั้นนาท่ าน นั่งรถไฟ
ทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์ เพรส ที่ สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็ นรถไฟสายเดี ยวที่ เชื่ อมผ่านเทื อกเขาต่ างๆ
ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์ แห่ งซี กโลก
ใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเส้นทางซึ่ งโอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะและต้นไม้หลากสี เปลี่ ยนไปตามฤดูกาลที่ สวย
ที่สุดสลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรี ยงรายเล็มหญ้า ชื่ นชมทิวทัศน์อนั งดงามดัง่ ภาพวาด เพลิดเพลิน
ไปตลอดสองข้างทางโดยต้นไม้หลากสี เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่ งในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิ ร์ฟพร้ อมไวน์ แดง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ELMS HOTEL CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่เจ็ด

สนามบินไคร้ สท์ เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว โดยสายการบิน......... เที่ยวบินที่ .............
ถึงเมืองโรโตรัว หลังจากรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านสู่ TE PUIA ซึ่ งเป็ นศูนย์วฒั นธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ เช่ น หอประชุม
ของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่ องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่
เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้
พื้นดินใน

................น.
............ น.

บ่ าย
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ค่า

นาท่านเข้าชม เรนโบว์ สปริ ง (RAINBOW SPRINGS) ได้รับการปรับโฉมครั้งใ หญ่เพื่อต้อนรับผูม้ า เยือนและ
รักในธรรมชาติ บ่อน้ าเรนโบว์เป็ นบ่อน้ าแร่ ซ่ ึ งผลิตน้ าจานวน 2.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็ นที่อยูอ่ าศัยของปลาเทร้ามีถิ่น
กาเนิ ดจากทวีปอเมริ กาเหนื อร่ มรื่ นด้วยพันธ์ไม้พ้ื นเมื องได้แ ก่ แคลิ ฟอร์ เนี ยแดง, ซิ ลเวอร์ เฟิ ร์ น ได้กลายเป็ น
สัญลักษณ์ประจาชาติ นอกจากนี้ ยงั มีนกพื้นเมืองสายพันธ์ต่างๆหลายชนิ ด อาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื้นเมือง,
นกแก้วเกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็ นนกที่ได้รับการคุม้ ครอง นอกจากนี้ยงั มีกิ้งก่าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ที่
อาศัยอยู่เมื่อ 225 ล้านปี ก่อนคริ สตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานถึง 100 ปี หรื อมากกว่านั้น KIWI HOUSE
บ้านของนกกีวที่ ี่มีอยูเ่ ฉพาะในนิวซี แลนด์เท่านั้นเป็ นสัตว์พ้ืนเมืองที่มีชีวิตอยูถ่ ึง 70ล้านปี มาแล้ว
รับประทานอาหารค่า แบบบุฟเฟต์ ที่ปรุ งแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดง โชว์ พื้นเมืองของชาวเมารี
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SUDIMA LAKE ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด

โรโตรัว – อโกรโดม – เทาโป – ฟาร์ มกุ้ง – นา้ ตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจีจ้ ัมพ์ – โรโตรัว

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
จากนั้นนาท่ านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็ นฟาร์ มเลี้ ยงแกะซึ่ งปรับปรุ งเป็ น สถานที่ ท่องเที่ ยว แสดงที่ มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซี แลนด์แต่
ที่อ
โกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมี
การแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดน้ านมวัว และ การแสดงสุ นขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นขั แสนรู ้
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่ งตั้งอยูร่ ื มทะเลสาบเตาโป ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่
มีขนาดใหญ่และลึก ที่สุดของประเทศนิวซี แลนด์ จากนั้นเดินทางสู่ Huga Prawn Farm ฟาร์มที่เลี้ยงกุง้ ด้วยน้ าอุ่น
ที่ อุณหภูมิ 24-28 องศาเซลเซี ยสบ่อเลี้ยงกุง้ จะมีทวั ร์ ชมฟาร์ มกุง้ ซึ่ งมีถึง 19 บ่อ และกิ จกรรมให้อาหารกุง้ น้ าพุ
ร้อนธรรมชาติครบวงจร ที่มีฟาร์มน้องกุง้ , ปลาเทร้าท์, บ่อตกปลา, แช่น้ าร้อน เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิ วซี แลนด์ และเป็ นแหล่งที่อยู่ของ
ปลาเทร้าสี รุ้ง นาท่านชมน้ าตกฮูกา้ อันงดงามของแม่น้ าไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหิ นสู ง
11เมตร กลายเป็ นน้ าตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ ยงั ไห้ท่านได้ชมการนัง่ เรื อเร็ วเจ๊ทโบ๊ท ที่ ตื่นเต้น
ของเกาะเหนือ

เที่ยง
บ่ าย
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และชมการกระโดดบัน จี้ ที่ เ ป็ นกี ฬ ายอดนิ ย มเพื่ อ ทดสอบความกล้า จากนัก ท่ อ งเที่ ย วทั่ว โลกเมื่ อ มาเยื อ น
นิ วซี แลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ ทและการกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์ นอกรายการ สาหรั บท่ านที่ต้องการจะร่ วมสนุ กกับ
กิจกรรมต่ างๆ กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ) นาท่ านเดินทางกลับเมืองโรโตรัว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SUDIMA LAKE ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

วันที่เก้ า

โรโตรัว – ฮอบบิตนั – บ้ านฮอบบิท – อ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ ต้ งั อยู่ใกล้ๆเทื อกเขาไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนื อของนิ วซี แลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อม
ไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ ม โดยเฉพาะฟาร์ มที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของเมืองชื่ อว่า บ้านฮอบบิท( HOBBIT HOLES)
สถานที่หลักสาหรับถ่ายทาฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสี ยงจานวนหลายเรื่ อง เ ช่น ปี เตอร์แจ็คสัน ( PETER JACKSON)
ภาพยนตร์ ไตรภาคเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่ งปั จจุบนั รั ฐบาล
นิ วซี แลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถานที่แห่ งนี้ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวหลักของเมืองฮอบบิตนั (HOBBITON)
เป็ นหมู่บา้ นซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็ นเนิ นสู งอยู่เหนื อเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่ อยู่ของบิ ลโบ แบ๊กกิ้นส์
โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่น้ ี ยงั เป็ นจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายของการผจญภัยในนิ ยายเรื่ อง เดอะฮอ
บบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองอ๊อคแลนด์ต้ งั อยูท่ างตอนเหนือของเกาะเหนื อของนิ วซี แลนด์ เป็ นเมือง
ใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิ ฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่ ว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน
และเป็ นเมืองที่สาคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิ วซี แลนด์ อีกทั้งที่นี่ยงั มีท่าเรื อริ มอ่าวที่สวยงาม
และยังมีสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สาคัญในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลางเมืองคื อสองฝั่ งถนนควีน,โอ๊ก
แลนด์โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SCENIC HOTEL AUCKLAND หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
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วันที่สิบ

อ๊ อคแลนด์ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอ๊ อคแลนด์
ออกเดินทางจากอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

น.
13.10 น.
20.25 น.
11.30

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง วันที่ : 2 – 11 , 16 – 25 พฤศจิกายน 2561
อัตราค่ าบริการ
ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

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

118,900.116,900.109,900.99,900.25,900.-

81,900.79,900.72,900.62,900.25,900.-
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง วันที่ : 5 – 14 , 14 - 23, 19 – 28 ตุลาคม และ 1 – 10 ธันวาคม 2561
อัตราค่ าบริการ
ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

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

120,900.118,900.111,900.101,900.27,900.-

83,900.81,900.74,900.64,900.27,900.-

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 20ท่านขึน้ 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 ***
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.
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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*
ไม่ รวมทิปต่ าง ๆ เช่ น ทิปไกด์ 3 เหรียญ และพนักงานคนขับ 3 เหรียญ ต่ อคนต่ อวัน
ส่ วนค่ าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่ มเี พราะควรยกกระเป๋าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มพี นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
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 ษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่ าทัวร์ 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
ค่ าทัวร์ 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 ังหมดก่ อนการออกตัว๋ เครื่ 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
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
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หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่ 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, ไม่ยิ้ม, 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 อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (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 ต้องมีหนังสื อ
ยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
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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
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 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 สิ่งผิดกฎหมาย 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
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บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ น
การชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละ
สิ ทธิ์ในการใช้ บริ การนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่ 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
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