ทัวร์ นิวซีแลนด์ : TOUR20960

BW Grand tour New Zealand Nth &Sth

เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (พักควีนทาวน์ 2 คืน)
เชิ ญท่านเดิ นทางสู่ประเทศนิ วซีแลนด์ 9 วันโดยสายการบินไทย

➢ 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 นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมอื ของชำวเมำรี
➢ อะโกรโดม (AGRODOME) ให้ท่ำนได้ชมฟำร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว
➢ ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็ นล้ำน ๆ ตัว
➢ เมืองไคร้สท์เชิ รช์ ทีไ่ ด้รบั สมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น้าเอว่อน ทีไ่ หลผ่ำนกลำง
เมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น
➢ ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่ นื น้ ำมีสเี ขียวอมฟ้ ำ สีพเิ ศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ำแข็งจำกภูเขำทีม่ หี มิ ะปกคลุม
ตลอดปี ไหลลงมำสู่ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สดุ
➢ นำท่ำนขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้ำทีน่ งได้
ั ่ 4 คนระยะทำงขึน้ สูย่ อดเขำ 730 เมตร
➢ นำท่ำนขึน้ เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปั จจุบนั มีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้รบั
สมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”

➢ นังรถไฟทรานซ์
่
อลั ไพน์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำแอลป์ แห่งซีกโลกใต้ทไ่ี ด้รบั กำร
กล่ำวขำนว่ำเป็ นเส้นทำงซึง่ โอบล้อมด้วยภูเขำหิมะและต้นไมอันเขียวขจี
➢ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ธำรน้ ำแข็งทีง่ ดงำมแห่งหนึ่งทีส่ วยงำม ชมธำรน้ ำแข็งอีกแห่งหนึ่งทีอ่ ยู่ในเวสต์แลนด์ เนชันแนล
่
ปำร์ก ทีม่ คี วำมสวยงำมอยูใ่ นเขตป่ ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์ของธำร
➢ ควีนส์ทาวน์ เมืองทีส่ วยงำมริมทะเลสำบวำคำทีปทู ม่ี นี ้ ำใสสะอำดและโอบล้อมด้วยภูเขำสูงและมีกจิ กรรมอันน่ ำ
ตื่นเต้นทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมำกทีส่ ุด อำทิ เช่นนังเรื
่ อเจ็ทโบ๊ท กำรกระโดดบันจี้

➢ ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์ เป็ นกำรกระโดดบันจีแ้ ห่งแรกของโลกทีเ่ ปิ ดทำกำรให้นกั ท่องเทีย่ วทำ
กิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นนี้จนมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่
• พิ เศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์พร้อมชมวิ วที่สวยงามของเมืองควีสน์ ทาวน์ + อาหารไทย 1 มือ้

• ชมการแสดงพืน้ เมืองของชาวเมารีพร้ อมอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์
• พร้ อมสะสมไมล์จากการบินไทย

กำหนดกำรเดินทำง

5 – 13(วันคล้ำยวันสวรรคต), 19 -27 ตุลำคม 2562(วันปิ ยะมหำรำช)
16 – 24 พฤศจิ กำยน 2562 / 1 – 9 ธันวำคม 2562
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

2

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกำย ทำวเวอร์ –ช็อปปิ้ ง

HOTEL

Hotel in
Auckland

อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บำ้ นฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดมศูนย์วฒ
ั นธรรมเมำรี-ชมกำรแสดงชำวเมำรีพร้อมอำหำร
คำ่
โรโตรัว – ถ้ ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
ไคร้สท์เชิรช์

Hotel in
Rotorua

5

ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสำบเทคำโป-ชม
อนุสำวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ-โอมำรำม่ำ-ครอมเวล-ควีนส์
ทำวน์

Hotel in
Queenstown

6

ควีนส์ทำวน์-ชมกำรกระโดดบันจี้ -เรือกลไฟโบรำณ
วอคเตอร์พีคฟำร์ม-นังกระเช้
่
ำสู่ยอดเขำบ๊อบพีค

Hotel in
Queenstown

7

ควีนส์ทำวน์-ทะเลสำบวำนำก้ำ-ฟ๊ อกซ์ กลำเซียร์

Hotel in Fox
Glacier

8

ฟ๊ อกซ์ กลำเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรำนซ์อลั ไพน์-ไคร้สท์
เชิรช์

Hotel in
Christchurch

9

ไคร้สท์เชิรช์ –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

3
4

Hotel in
Christchurch

วันแรก
15.30 น.
18.45 น.

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ำที่ 4 แถว D เคำน์เตอร์ สำยกำรบินไทย (TG)
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ออ็ คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

วันทีส่ อง

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกำย ทำวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ ง

12.05 น.
เทีย่ ง

เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สาคัญทางด้ านการค้ า การศึกษา
การเงิน นาท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้ วยเรือนับร้ อยลา ชมสะพำนฮำร์เบอร์ นาท่าน
ผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็ นถนนสายสาคัญย่านการค้ า และตึกสาคัญของเมือง ผ่านชมย่าน
Parnell Village ที่ได้ รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนั่บรถภ่านชม Parnell Rose
Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็ นจานวนมาก หลังจากนั้นนาท่าน
ขึ้นชม หอคอยสกำย ทำวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สงู ถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่า
งามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็ นสิ่งปลูกสร้ างที่สงู ที่สดุ ในซีกโลกใต้ เปิ ดให้ บริการตั้งแต่
เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้ านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้
กว้ างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ สกายซิต้ คี อมเพล็กซ์ ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย คาสิโน ที่เปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้ านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียก
ได้ ว่ามีครบทุกอย่างไว้ คอยให้ บริการ
รับประทำนอำหำรคำ่ อำหำรจี น ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่ กั AUCKLAND GRAND MILLENNIUM
หรือเทียบเท่ำ

คำ่

วันทีส่ ำม
เช้ำ

อ็อคแลนด์ – หมู่บำ้ นฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมโชว์กำรแสดงของชำวเมำรีพร้อม
อำหำรคำ่
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมำตำมำตำ เยี่ยมชม หมู่บำ้ นของชำวฮอบบิท (HOBBITON
MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ไตรภาค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กากับ เซอร์ปีเตอร์
แจ๊คสัน ให้ ทา่ นได้ ช่ืนชมพื้นที่อนั สวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพ้ ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์
ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา
นาชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจานวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก
ออกแบบให้ แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้ วยหญ้ าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้ สวยงาม
หน้ าบ้ าน

เทีย่ ง

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางต่อด้ วยรถโค้ ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้ วยพลังความร้ อนใต้ พิภพ มี
ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็ นจานวนมากเพราะเป็ นเมืองที่มีความร้ อนจากใต้ ดินที่สามารถปรุง
อาหารได้ โดยการนาเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้ อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนือ
ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ
นาท่านสู่ อะโกรโดม ฟำร์มทัวร์ (AGRODOME FARM) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่ง
ของเมืองโรโตรัว และเปิ ดให้ นักท่องเที่ยวได้ เข้ าชมภายในฟาร์มที่มีเจ้ าแกะขนปุยแสนน่ารัก
ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสอย่างใกล้ ชิด และนอกจากนี้ยังมีฟาร์มวัว ฟาร์มอัลฟาก้ า ผ่านชมต้ นกีวีและ
พืชพันธุต์ ้ นไม้ ต่างๆของนิวซีแลนด์ท่เี ป็ นธรรมชาติแนะน่าอยู่ของเมืองนี้ จากนั้นให้ ทา่ นได้
อิสระในการช้ อปปิ้ งที่ร้านค้ าของฟาร์ม
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่ กั ROTORUA SUDIMA HOTEL/ WAIORA LAKEDIDE HOTEL
หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรที่ปรุงแบบชำวเมำรี พร้อมชมโชว์กำรแสดงของชำวพื้ นเมืองเมำรี

วันทีส่ ี่

โรโตรัว –ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมำรี- ถ้ ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิรช์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
แล้วนำท่ำนสู่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมชำวเมำรี (TE PUIA) ซึ่งเป็ นศูนย์ฝึกหัดงาน
ด้ านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม
พร้ อมชมบ่อนา้ พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง มหัศจรรย์ท่เี กิดขึ้นจากพลังความ
ร้ อนใต้ พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ
นาท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว
และเนินเขาน้ อยใหญ่ส่เู มืองไวโตโม่ท่มี ีถา้ หนอนเรืองแสงอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียง
จากนั้นนา ท่านเข้ าชม ถ้ ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)
ถา้ ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็ นล้ าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบน
ท้องฟ้ ายามค่าคืนนับเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่หี าดูได้ ยาก โดยไกด์
ท้องถิ่นจะนาท่านนั่งเรือเข้ าไปในถา้ อันเงียบสงบอันเป็ นที่อยู่ของหนอนเรือง
แสงและท่านจะได้ ชมความงดงามของถา้ หินงอกหินย้ อยที่ เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบำร์บคี ิว
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์
ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ....
ถึงสนามบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านชม
เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ”
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรจี น
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่ กั SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่ำ

เทีย่ ง
.......น.
.......น.
คำ่

วันทีห่ ำ้

ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสำบเทคำโป-อนุสำวรียส์ ุนขั ต้องแกะ
โอมำรำม่ำ-ครอมเวล-ควีนสทำวน์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุง่ ราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอาชีพทา
ฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ ทา่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์
บารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ เดินทางต่อสู่
ทะเลสำบเทคำโป ที่สวยงามและเงียบสงบนา้ ในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่าน
เรียกว่าทะเลสาบสีนา้ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปก
คลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสำวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ าของฟาร์มให้
ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้ าของในการต้ อนแกะในฟาร์มอันกว้ างใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้น
ท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
หากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่านหน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด นาท่านเดินทางผ่านชม
ทะเลสำบปูคำกิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ ทา่ นแวะจุดชมวิวของทะเลสำบที่
สามารถมองเห็นยอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่ถ่ายรูปได้ สวยที่สดุ ของ อุทยำนแห่งชำติเม้ำท์คุก้
บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่โดดเด่นด้ วยความสูงถึง 3,754
เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนา้ แข็งปกคลุมตลอดปี

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมำรำม่ำ เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์
เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ ทา่ นได้ แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทำวน์
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรไทย
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า

คำ่

วันทีห่ ก

ควีนส์ทำวน์ - เรือกลไฟโบรำณ –วอลเตอร์พคี ฟำร์ม – กำรกระโดดบันจี้ – เจ้ทโบ๊ท
นังกระเช้
่
ำสู่ยอดเขำบ๊อบส์ พีค

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านขึ้นเรือกลไฟโบรำณ เรือจักรไอน้ ำประวัติศำสตร์ TSS Earnslaw 1912
ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้ รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ
วาคาทีปู ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ ทา่ นได้ ชมความงามของทะเลสาบวาคา
ทีปูท่ใี นบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายนา้ ใสสะอาด
พร้ อมสัมผัส
ธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด จนถึงวอลเตอร์พคี ฟำร์ม
**หากเรือกลไฟโปราณปิ ดซ่อมประจาปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปทีว่ อลเตอร์พึคฟาร์มแทน

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบ บำร์บคี ิว ทีว่ อลเตอร์พคี ฟำร์ม

จากนั้นให้ ทา่ นได้ สัมผัสกับชีวิตและความเป็ นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการ
ชมการแสดงสุนัขต้ อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์
ทาวน์ให้ ทา่ นอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้ าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ท่มี ีร้านค้ า ร้ านอาหารและเครื่องดื่ม
มากมาย

หรือจะซื้ อทัวร์นอกรำยกำรสำหรับกำรนังเรื
่ อเร็วเจ็ ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
➢ เจ็ ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้ ว่ิงด้ วยความเร็วและ
หมุน
ได้ 360 องศา พร้ อมคนขับที่มีความชานาญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่านที่น่ังเรือมีความตื่นเต้ นและสนุก
สุด ๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
➢ ชมกำรกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพำนคำวำรัว เป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทาการให้
นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้ นนี้จนมีช่ ือเสียงไปทั่วโลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อ
ท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้ วยความสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนา้ อันใสและเชี่ยวกราดใต้
สะพาน
(กำรนังเรื
่ อเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรำยกำร กรุณำติดต่อสอบถำมรำคำจำกหัวหน้ำ
ทัวร์ จะไม่สำมำรถกำรันตีว่ำจะทำได้หรือไม่เพรำะไม่ได้จองล่วงหน้ำจึ งขึ้ นอยู่กบั สภำพอำกำศ ฤดูกำล
หรือจำนวนจำนวนกำรจองในแต่ละวันรวมถึงเวลำทีเ่ หมำะสมหรือควำมต้องกำรของคณะส่วนใหญ่
สำหรับผูท้ ี่นงรถไปคั
ั่
นเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นสำมำรถ
ี้
เดินเล่น ถ่ำยรูป ซื้ อของทีร่ ะลึกหรือเครือ่ งดืม่
ตำมอัธยำศัย)

หลังจากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้ำกอนโดล่ำสู่ยอดเขำบ็อบส์พคี เป็ นกระเช้ าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา
730 เมตร ท่านจะ
ได้ สมั ผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ท้งั เมือง
ในมุมสูงที่ทา่ นจะมองเห็นอาคาร บ้ านเรือนที่ปลูกสร้ างตามไหล่เขาพร้ อมกับ
ทะเลสาบวาคาทีปูท่สี วยงายด้ านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนาว
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ แบบบุฟเฟ่ ต์นำนำชำติ ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ
บ๊อบส์พคี + พร้อมชมวิวอันสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ ด

ควีนส์ทำวน์ – ทะเลสำบวำนำก้ำ – ฟ๊ อกซ์ กลำเซียร์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบวำนำก้ำ โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็ นภูเขาสูง
ผ่านไร่องุ่นที่นามาผลิตไวน์ท่มี ีช่ ือเสียงก่อนเข้ าสู่เมืองวานาก้ า แวะชม เมืองวานาก้ า ริม
ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภเู ขาสูงอยู่อกี ฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทาให้ เป็ นเมืองที่มี
ทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยังเมือง
ฮำสท์ ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเป็ นภาพที่ทา่ นจะประทับใจตลอดสองข้ างทาง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบตะวันตก

เทีย่ ง

นาท่านเดินทางสู่ ฟ๊ อกซ์ กลำเซียร์ ชมธารนา้ แข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนล
ปาร์ก
ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่ าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารนา้ แข็งที่
เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารนา้ แข็งสีขาว
ระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ แบบตะวันตกในโรงแรม
นาท่านเดินเข้ าสู่ท่พี ัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

ฟ๊ อกซ์ กลำเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรำนซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือ
หยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียว นี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนาอานาจมาสู่
ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่ำนเลือกซื้ อหยกเพือ่ เป็ นของฝำก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟอำเธอร์พำส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ ทา่ น นั่ง
รถไฟทรำนซ์อลั ไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ แห่งซีก
โลกใต้ ท่ไี ด้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นเส้ นทางซึ่งโอบล้ อมด้ วยภูเขาหิมะและต้ นไม้ หลากสี
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกับภูเขา
เขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้ า
ชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงามดั่งภาพวาด
เพลิดเพลินไปตลอดสองเข้ าทาง
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรไทย
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SUDIMAHOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง

คำ่

วันทีเ่ ก้ำ

ไคร้สท์เชิรช์ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศเมืองไคร้สท์เชิรช์
เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ NZ….
ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 492

09.00 น.
10.20 น.
14.50 น.

20.50 น.

เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ.....

**********************
อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

5 – 13(วันคล้ำยวันสวรรคต), 19 -27 ตุลำคม 2562(วันปิ ยะมหำรำช)
16 – 24 พฤศจิ กำยน 2562 / 1 – 9 ธันวำคม 2562
ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
ระหว่างประเทศ

ราคารวมตั๋ว

ราคารวมตั๋ว

5-13 (วันคล้ ายวันสวรรต) /
19-27 ต.ค.62 (วันปิ ยะ)

16-24 พ.ย.62
1 – 9 ธ.ค.62

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

123,900.- บาท

126,900.- บาท

99,900.-บาท

เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ห้องผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน สำหรับท่ำนที่ 3 ลด

114,900.- บาท
103,900.- บาท
95,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

117,900.- บาท
106,900.- บาท
98,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

89,900.-บาท
81,900- บาท
76,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

คณะผู้เดินทาง

(รวมตั ๋วบิ นภายในประเทศ
แล้ว)

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยืน่ วีซ่ำเดีย่ วกรุณำจ่ำยเพิม่ 3,500 บาท หรือมีเหตุ
จำเป็ นต้องใช้พำสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่ำก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขกำรยืน่ วีซ่ำขึน้ อยู่
กับเอกสำรของท่ำน ทำงบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจำรณำ)
*** รำคำนี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรเปลี
ย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ำมันของสำยกำรบิน
์
*** กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ ไป หำกผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
กำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือ ปรับรำคำเพิม่ ขึน้ ส่วนขนำดของกรุป๊ จะสำมำรถสรุปได้ประมำณ 2 อำทิตย์ก่อนเดินทำง
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้ำซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่ วบินล่ำ ช้ำ
หรือจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4 ชัน้ เพื่อควำมปลอดภัยจำก
แผ่นดินไหวและกำรเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นกำรชมธรรมชำติทน่ี งรถยำวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลกู ค้ำมีวซี ่ำอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบ
หรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้ หำกไม่ได้รบั อนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง
*** กรณีลกู ค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋วของบริษทั ฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ เนื่องจำกเหนือกำรควบคุมของเรำ
*** กรณีลกู ค้ำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทำงบริษทั ฯ จะไม่ทำประกันกำรเดินทำงให้ เนื่องจำกไม่ตรงตำม
เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

*** ทีน่ งส
ั ่ ำหรับกรุ๊ปทีเ่ รำจองเป็ นทีน่ งทั
ั ่ วไปแบบหมู
่
่คณะ ไม่ใช่ทน่ี งด้
ั ่ ำนหน้ำสุด (long leg seat) ทำงสำยกำรบินจะจัดทีน่ งตำมควำม
ั่
เหมำะสม

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท
สตาร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
เพราะขึ้นอยู่กบั ตารางการบินในแต่ละวัน
2. ค่ำโรงแรมทีพ่ กั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว, ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
3. ค่ำอำหำรและเครือ่ งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
4. ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
5. สะสมไมล์กำรบินไทยได้ 50%
6. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
7. สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเที่ยวกับทัวร์เท่ำนั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทำประกัน(รำยเดีย่ ว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้ หรือกรุณำ
ติดต่อสอบถำมกับทำงบริษทั ฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ำยุต่ำ กว่ำ 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทำประกันเพิม่ )
 ลูกค้ำอำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ ครอง 50% รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้ำทีไ่ ม่ได้ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้องทำประกันกับทำงบริษทั ฯ หรือทำประกันกำรเดินทำงเ
 ลูกค้ำทีจ่ อยแลนด์ ทีอ่ ำศัยอยู่ใหนประเทศนัน้ ๆ อยูแ่ ล้ว ไม่คมุ้ ครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์

8. ค่ำน้ำมันจำกสำยกำรบิน และค่ำภำษีสนำมบิน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ น
รำคำตำมภำษีน้ำมันหำกสำยกำรบินมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ หลังจำกนี้
9. รำคำรวมวีซำ่ แล้ว กรณีมวี ซี ่ำนิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ทำ่ นละ 2,500 บำท
10. ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 3,500 บาท หรือ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
2. กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสำรเป็ นภำษำอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิม่ ต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ
3. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด
การบินไทยอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน้ เครื่องได้ 30 กิ โลกรัมหรือตามที่ สายการบิ นประกาศหากมีการ
เปลี่ยนแปลงจากนี้ และสายการบินภายในประเทศโหลดได้ 23 กิ โลกรัม และถือขึน้ เครื่องได้ 7 กิ โลกรัม
4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
5. ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
6. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3%
7. ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ ำทีโ่ รงแรม
ไม่มเี พรำะควรยกกระเป๋ ำด้วยตัวเองเพือ่ ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงำนยก
กระเป๋ ำเพียงพอ
8. ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
9. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
➢ ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำง
บริษทั ฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำ ก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดำห์ ) ในขอ
กำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ หำกเอกสำรท่ำนล่ำช้ำไม่ทนั กำหนดหรือไม่ครบตำมมำตรฐำนทีส่ ถำนทูตกำหนดใน
เรื่องกำรงำน และกำรเงิน หรือกำรให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จอันเป็ นผลทำให้สถำนทูตปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ บริษทั ฯ จะขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด หรือหำกออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯไม่สำมำรถคืนค่ำตั ๋วได้เพรำะเป็ นเงือ่ นไขของ
สำยกำรบิน
➢ สำหรับค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บทัง้ หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันทำกำร หำกไม่ได้รบั เงินครบ
ทัง้ หมดก่อนวันเดินทำง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร

เงือ่ นไขกำรยกเลิก
ค่ำมัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ ำยค่ำตัว๋ เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหน้ำซึ่งไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได้ หำกผูเ้ ดินทำงยกเลิกหรือไม่
สำมำรถเดินทำงได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็ นไปตำงเงื่อนไขตำมนี้
1. แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
2. แจ้งล่วงหน้ำ 41 – 59 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดท่ำนละ 30,000 บาท
3. แจ้งล่วงหน้ำ 21 – 40 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์
4. แจ้งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดิ นทาง จะไม่มีการคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง จะไม่มกี ำรคืนเงินทัง้ หมด

เอกสารในการขอวีซ่า
ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 25-30 วัน หำกมีกำรขอเอกสำรเพิม่ เติมจะต้องเลื่อนวันรับผลวีซ่ำออกไปอีก
ขณะนี้ ตวั แทนพิ จารณาวีซ่าได้ย้ายไปเมืองปักกิ่ ง ประเทศจีน ทุกอย่างต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และกำร
พิจำรณำอำจจะนำนกว่ำเดิม รบกวนทุกท่ำนเตรียมเอกสำรให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่ำนเอง
และยื่นเอกสารผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า (TTSERVICE New Zealand) ยังต้องนำเล่มพำสปอร์ตไปรูดเล่มเหมือนเดิม แต่จะไม่
นำเล่มเข้ำสถำนฑูต ส่วนผลวีซ่ำจะส่งมำทำงทีบ่ ริษทั ฯ เป็ น E-Visa (กระดำษ A4)
**หำกท่ำนใดต้องกำรใช้พำสปอร์ต เพื่อเดินทำงรบกวนแจ้งกับบริษทั ฯ ล่วงหน้ำ เพื่อดำเนินกำรคืนท่ำนกลับไป**
หมายเหตุ บริษทั ฯ จะดาเนิ นการยื่นวีซ่าแบบกรุป๊ หรือแบบครอบครัวเท่านัน้ หากท่านใดต้องใช้พาสปอร์ต
จาเป็ นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ มท่านละ 3,500 บาท/ท่าน

1 หนังสือเดิ นทาง (Passport) ที่ เหลืออายุใช้งานได้เกิ น 6 เดือนขึ้นไป พร้อมสำเนำ 1 ชุด และมีหน้ำว่ำงติดกัน อย่ำงน้อย
2 หน้ำ ถ้ำมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ รบกวนถ่ำยเรคคอร์ดในเล่มแนบมำด้วย
2 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ วครึ่ง หรือ 2 นิ้ ว
3. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) **ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ **
หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชอ่ื ของ แต่ละสถำนฑูต)
**ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ **
หากเป็ นภาษาไทย หรือ ทะเบียนการค้ า ภาษาไทย ต้ องแปลที่ สถาบันที่ ได้ รบั รองการแปลที่ ถ กู ต้ องตามสถานฑู ต
ต้องการเท่านัน้

3.1 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิ สาหกิ จ : ใช้ หนังสือรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ ทางานอยู่
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) ระบุตำแหน่ ง อัตรำเงินเดือน วันทีเ่ ริม่ เข้ำทำงำน มีอำยุไม่เกิน 1 เดือน
3.2 กรณี ผ้เู ดิ นทางเป็ นเจ้าของกิ จการ/เจ้าของร้านค้า: ใช้ สำเนำหนังสือรับรองบริษทั ฯ หรือ สำเนำทะเบียนพำณิชย์ ที่
มีรำยชือ่ ผูเ้ ดินทำงและวัตถุประสงค์ของบริษทั (ทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณี เกษี ยณอายุ: ใช้ หนังสือรับรองกำรเกษียณอำยุกำรทำงำน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์โดยผู้
เดินทำง เป็ นภำษำอังกฤษ โดยระบุวนั ทีเ่ กษียณ ชือ่ และทีอ่ ยู่ของนำยจ้ำง ระยะเวลำกำรทำงำนและเงินเดือนล่ำสุด พร้อม
แนบ สำเนำบัตรข้ำรำชกำรบำนำญ (ถ้ำมี)
3.4 กรณี เป็ นนักเรียนนักศึกษา: ใช้ หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำนัน้ ว่ำกำลังศึกษำอยู่ ระบุชนั ้ ปี ท่ี
ศึกษำ พิ มพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ มีอำยุไม่เกิน 1 เดือน หรือ กรณีปิดเทอมใช้สำเนำบัตรนักเรียน พร้อมแปลภำษำ
อังกฤษ
3.5 กรณี เป็ นแม่ค้า, ทาธุรกิ จส่วนตัว, ทาอาชีพอิ สระ ต้องพิมพ์ หนังสือชีแ้ จ้งเกีย่ วกับอำชีพปั จจุบนั เป็ นภาษาอังกฤษ
โดยชีแ้ จ้งว่ำ ค้ำขำยเกีย่ วกับอะไร ร้ำนค้ำตัง้ อยู่ทใ่ี ด เปิ ดดำเนินกำรมำแล้วกีป่ ี มีรำยได้ต่อเดือนเท่ำไร พร้อมแนบ สาเนา
เกี่ยวกับการเสียภาษี มำด้วย
4. หลักฐานการเงิ น (ประเภทออมทรัพย์)
4.1 ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั น้ ออกจำกธนำคำร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสื อ
รับรองสถานะทางการเงิ น (Bank Certificate) ทีอ่ อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ ระบุช่อื เจ้ำของบัญชีท่ถี ูกต้องตรงตรงตำม
หน้ำพำสปอร์ต พร้อมประทับตรำจำกธนำคำร (ทุกท่ำนต้องมีหลักฐำนกำรเงินในกำรยืน่ วีซ่ำ)
4.2 กรณี ที่ เดิ นทางเป็ นครอบครัว หำกใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ต้องออกหนั งสื อรับรองค่ าใช้ จ่ายให้
บุคคลในครอบครัวด้วย (Bank Guarantee) เป็ นภำษำอังกฤษ แต่อย่ำงไรก็ตำมโดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ หำกมีกำรเงิน
ในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงิน พร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูต
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย )
5. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร / สาเนาเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
(ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ.. ต้องแปลจากสถาบันที่ ได้รบั รองการแปลที่ ถกู ต้องเท่านัน้
6. สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
8. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 16 ปี บริ บรู ณ์ :
8.1 สูติบตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ ได้รบั รองการแปลเท่านัน้ )
8.2 หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ จะต้องมีหนังสือยิ นยอมจากบิดา หรือ มารดา ผู้ที่ไม่ได้เดิ นทางไปด้วย
โดยให้ทางอาเภอออกให้เท่ านัน้ เป็ นภาษาอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
8.3 หำกไม่ได้เดินทำงทัง้ บิดำและมำรดำ พร้อมกันทัง้ คู่ จะต้องมีหนังสือยิ นยอมจากบิดา และ มารดาทัง้ คู่ อนุญาต
ให้เดิ นทางกับใคร โดยให้ทางอาเภอออกให้เท่านัน้ เป็ นภาษาอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษ
9. กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน (เพือ่ กรอกฟอร์มในกำรยืน่ วีซ่ำ)
กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่ก็
์
ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว และทำงบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซำ่ อันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน ขึน้ อยู่กบั ทำง
์
บริษทั ฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึง่ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังตำม
เอกสำรทีร่ ะบุเท่ำนัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นท่ องเทีย่ ว***

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในฟอร์ มวีซ่า สาคัญมาก ข้ อให้ ทุกท่ านตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .................................................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริ งจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรื อออกไม่ทนั วันเดินทาง)
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้ อง หรือ (DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
*** ทีน่ งส
ั ่ ำหรับกรุป๊ ทีเ่ รำจองเป็ นทีน่ งทั
ั ่ วไปแบบหมู
่
ค่ ณะ ไม่ใช่ทน่ี งด้
ั ่ ำนหน้ำสุด (long leg seat)
ทำงสำยกำรบินจะจัดทีน่ งตำมควำมเหมำะสม
ั่

เมื่อท่านได้ทาการจอง ทัวร์ นิวซีแลนด์ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนัน้ เจ้าหน้ าที่ จะติ ดต่อกลับ
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชาระเงิ นโทร 02-7138992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ตลอดเวลาทาการค่ะ

