SOUTH ISLAND 7D5N
MFM+FOX
เริ่ มต้น 92,900.ไคร้ สท์ เชิร์ช –รถไฟทรานซ์ อลั ไพน์ - เมืองฟร้ านซ์ โจเซฟ
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ -ควีนส์ ทาวน์
ชมอุทยานแห่ งชาติมิวฟอร์ ดซาวด์ +ชมธารนํา้ แข็งฟ็ อกซ์ กลาเซียร์

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
เมนูพิเศษ!เป๋ าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์อบ เสิ ร์ฟพร้อมไวน์แดง
เมนูพิเศษกุง้ ล็อบสเตอร์
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรื อ พร้อมล่องเรื อสําราญมิลฟอร์ ด ซาวด์
โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
กําหนดการเดินทาง
เดือน เมษายน 2563

10 - 16

วันแรก ส

นามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์

18.45น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมอิ าคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์ มกี ฎหมายห้ ามนําเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่ ออ๊ คแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

อ๊ อคแลนด์ – ไคร้ สท์ เชิร์ช - ชมเมือง

10.45น.

ถึงสนามบิน เมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซี แลนด์ นําท่านผ่านการเอ๊กซเรย์
ตรวจกระเป๋ าที่ถือขึ้นเครื่ อง ( HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋ า
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ ไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซี แลนด์ เที่ยวบินที่ …………
เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซี แลนด์ นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์ เร็วกว่ าประเทศไทย 6 ชม.)
เมืองไคร้สท์เชิร์ชเป็ นเมืองที่ได้รับอิทธิ พลโดยตรงจากอังกฤษ เป็ นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศ
นิวซี แลนด์ มีแม่น้ าํ เอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่ มรื่ นของถนนทุกสาย และสวน
ดอกไม้สวยงามอยูท่ วั่ เมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น GARDEN CITY OF THE WORLD ทําให้
เมืองนี้ ขึ้นชื่อเรื่ องความบริ สุทธิ์ และใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสวยงามในเมืองไคร้สท์
เชิร์ช เช่น จตุรัสวิคตอเรี ย,กีวี่เฮ้าส์,วิหารคาธี ดตัล,ขึ้นยอดเขาแคชเมียร์เพื่อชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

15.00น.

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

คํ่า

วันที่สาม

ไคร้ สท์ เชิร์ช - รถไฟทรานซ์ อลั ไพน์ - โฮกิตกิ ะ - เมืองฟร้ านซ์ โจเซฟ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นเดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์ พาส ARTHUR’S PASSสถานีระหว่างทางจากนั้นนําท่านนั่งรถไฟทรานซ์
อัลไพน์ เอ็กซ์ เพรสที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็ นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม .
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์ แห่งซี กโลกใต้ที่ได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็ นเส้นทางซึ่ งโอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะและต้นไม้หลากสี เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสลับกับ
ภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรี ยงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงามดัง่ ภาพวาด เพลิดเพลินไปตลอดสอง
ข้างทางโดยต้นไม้หลากสี เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่าน ชมเมืองโฮกิตกิ ะ เมืองเล็กๆตั้งอยูร่ ิ มทะเลเป็ นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มี
หอนาฬิกาที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง เป็ นเมืองที่มีความชํานาญ เรื่ องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหิ นสี เขียวหรื อหยก
ซึ่ งมีความสําคัญด้านจิตวิญญา ณเป็ นอย่างมากสําหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็ นวัสดุที่แข็งแกร่ งที่สุดที่
ชาวเมารี รู้จกั ถูกนํามาใช้ทาํ อาวุธ เครื่ องมือและเครื่ องประดับส่ วนตัว เชื่อกันว่าหิ นสี เขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ
แข็งแรง และจะนําอํานาจมาสู่ ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสี เขียวและซื้ อหยกเป็ นของฝาก จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั GRAHAM WING HOTEL หรื อเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคํ่าแบบตะวันตก ภายในโรงแรม

วันที่สี่

ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ - ฮาส – วานากา - ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
เดินทางสู่ ฟร้านซ์ โจเซฟเพื่อ ชมธารนํา้ แข็งฟ๊อกกลาเซียร์ ธารนํ้าแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูใ่ นเวสต์แลนด์เนชัน่ แนล
ปาร์กนัน่ คือ ธารนํา้ แข็งฟ็ อกซ์ หรื อฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ มีความสวยงามอยูใ่ นเขตป่ าฝน พบกับความมหัศจรรย์ของ
ธารนํ้าแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารนํ้าแข็งนี้สีขาว
ระยิบระยับ สลับกับสี เขียวมรกตอันงดงาม สําหรับจุดชมธารนํ้าแข็งฟ็ อกซ์แบบชัดๆ อยูเ่ ลยจากจุดชมวิวทะเลสาบ
แม็ททีสนั ไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธารนํ้าแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจน
ไม่อยากกระพริ บตาเลย(ให้ ท่านได้ เลือกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมยอดเขา ไม่ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ถ้ า
ท่ านสนใจกรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองวานากาเมืองเล็กๆศูนย์กลางของเกาะใต้ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบวานากา ที่มีทิวทัศน์แสนงดงาม
มากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซี แลนด์ ประดับประดาไปด้วยพืชพรรณสี สนั สดใส ทั้ง แดง ส้ม แสด ทอง ชมพู ตัด
กับสี ฟ้าสดของท้องฟ้าใส และสี ใสๆของนํ้าแห่งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดของผลงานศิลปิ นเอกชั้นครู
โดยเฉพาะบริ เวณโดยรอบของทะเลสาบวานาก้า เห็นต้นไม้ใบสี สวยงามไปทั้งต้น เรี ยงรายของตลอดฝั่ง เชิญ
สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ที่ยงั คงรักษาธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญเสี ยไป และเที่ยวชมและถ่ายรู ปทะเลสาบวานา
กาอันงดงามระหว่างทาง ผ่ านชมโลกปริศนา PUZZLING WORLD เป็ นโลกแห่งสิ่ งแปลกประหลาดที่น่าสนใจ
ซึ่ งภายในประกอบด้วยของเล่นน่าพิศวง เช่น เขาวงกตสไตล์ใหม่ , ห้องภาพลวงตา, ศูนย์กลางปริ ศนา , กิฟท์ช็อป
และสถาปัตยกรรมสุ ดพิสดาร เป็ นอีกแห่งที่นกั ถ่ายรู ปไม่ควรพลาด
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั
COTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ควีนส์ ทาวน์ – ล่ องเรื อมิวฟอร์ ด ซาวด์ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่
เขตอุทยานแห่ งชาติมลิ ฟอร์ ดซาวด์ ผา่ นเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์
( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่ วนที่เป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่ งถูกประกาศให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ ึ งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารนํ้าแข็ง
ในยุคโบราณ กัดเซาะหิ นทําให้น้ าํ ท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดย
ธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพ
ภูเขา ซึ่ งเป็ นวิวอยูเ่ บื้องล่าง และให้ท่านดื่มนํ้าแร่ บริ สุทธิ์ จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมนํ้าตกที่
มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ บนเรื อ พร้ อมล่ องเรื อสํ าราญมิลฟอร์ ด ซาวด์
สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่ งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับ
บรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายนํ้ากัดเซาะ ส่ งผลให้เกิดเป็ นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทําให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม
บริ เวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายนํ้าตกอันสู งตระหง่านของ นํา้ ตกโบเวน ซึ่ งมีความสู ง 160 เมตร จาก
หน้าผา พบกับแมวนํ้านอนอาบแดดบนโขดหิ นอย่างสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางโดยรถ
โค้ชปรับอากาศกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพร้ อมเมนูพเิ ศษกุ้งล็อบสเตอร์
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั COTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง

คํ่า

วันที่ 14 เมษายน 2563
ควีนส์ ทาวน์ – ครอมเวลล์ –ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – แซลม่ อนฟาร์ ม – แอชเบอร์ ตนั –
ไคร้ สท์ เชิร์ช
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้ อผลไม้นานาชนิด มีท้ งั ผลไม้สดและผลไม้อบแห้งของนิวซี แลนด์
ก่อนเดินทางสู่ เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ยว ทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิวซี แลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยงั มีที่พกั และรี สอร์ทเล็กๆ น่ารัก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง และถือเป็ นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศนิวซี แลนด์ มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งสิ่ งที่ทาํ ให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็ น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซี แลนด์ ก็เนื่องจากสี เทอร์ควอยซ์ของนํ้าในทะเลสาบ ที่
เกิดจากการละลายของนํ้าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่ งได้กดั กร่ อนชั้นหิ นอันอุดมไปด้วยแร่ ธาตุก่อนที่จะ
ไหลลงสู่ ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับนํ้า สารละลายเหล่านี้กส็ ะท้อนแสงเกิดเป็ นสี เทอร์ควอยซ์
ที่สวยงาม ใกล้กนั จะมีอนุสาวรี ยส์ ุ นขั ต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ในปี ค.ศ.1968 เพื่อเป็ นการยกย่องคุณความ

ดีที่ช่วยงานให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประเทศนิวซี เเลนด์ เป็ นประเทศที่เลี้ยงเเกะไว้ในการทํา
การค้า ไม่วา่ จะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผชู ้ ่วยสําคัญคือสุ นขั ต้อนแกะ ไว้สาํ หรับต้อนแกะ และไล่หมาป่ าด้วย
และใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกะทัดรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็ก
ที่สุดในประเทศนิวซี แลนด์ ซึ่ งในปัจจุบนั ยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ อยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านผ่ านอุทยานแห่ งชาติเม้ าท์ ค้ ุก ของเกาะใต้ของนิวซี แลนด์ที่เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสี สนั
สวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอนั งดงาม ผ่านชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซี ยธารนํ้าแข็งสายใหญ่ซ่ ึ งละลาย
และกัดเซาะเอาก้อนหิ นขนาดต่างๆกันมากลัน่ กรองนํ้าตามธรรมชาติจนกลายเป็ นนํ้าทะเลสาบที่สวยงาม ผ่ านชม
ทะเลสาบปูคากิ เป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดัง่ ภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของนิวซี แลนด์ จนได้ชื่อว่า
MILLION DOLLAR VIEWคล้ายๆ กับทะเลสาบ เทคาโป คือเป็ นนํ้าที่ละลายมาจากภูเขานํ้าแข็ง เวลาแดดออก
นํ้าจะเป็ นสี เทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดนํ้าจะออกเป็ นสี น้ าํ นม เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของ
นิวซี แลนด์ นําท่านแวะชม ฟาร์ มปลาแซลมอน (SALMON FARM)ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน
ซึ่ งทุกท่านสามารถร่ วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้ อและ ชิมปลาแซลมอนสดๆ ได้
อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเป็ นยอดเขาที่ปกที่ทาํ จากขนแกะ ต่างๆ นําท่านแวะเมืองแอช
เบอร์ ตนั ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกของนิวซี แลนด์ อาทิ ครี มรกแกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่ม รกแกะ
ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งสุ ขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากขนแกะ ต่างๆ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์
เชิร์ช
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารเมนูพเิ ศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ อบ + เสิ ร์ฟพร้ อมไวน์ แดง
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCHหรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

วันที่เจ็ด

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

06.05 น.

รับประทานอาหารเช้ า
................น. หลังจากนั้น
ออกเดินทางกลับสู่ สนามบิน อ๊ อคแลนด์ เที่ยวบินที่ ……………..
................น.
เดินทางถึงสนามบินอ๊ อคแลนด์ แวะเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
13.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG492
20.25 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

92,900.89,900.79,900.72,900.15,500.-

58,500.55,500.49,500.45,500.15,500.-

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

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจํานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 15 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

***ไม่ รวมค่าวีซ่าเดีย่ ว 6,000บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,700บาท ต่ อ ท่ าน***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทําหนังสื อเดินทาง Passport
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินไทยกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินภายในกําหนด (25 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ *วีซ่าเดีย่ ว 6,000 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ ป 2,700 บาท ต่ อ ท่ าน*
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และ พนักงานขับรถตามธรรมเนียม6เหรียญต่ อวันต่ อคน (โดยเฉลีย่ 36เหรียญนิวซีแลนด์ ดอลล่ า/ท่ าน)
ค่ าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่ มเี พราะควรยกกระเป๋าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มพี นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทําการจอง หากลูกค้ามีความจําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย
30 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา(ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่า นิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนดและทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ 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 ามัดจํา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจํา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจําทั้งหมด

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทําวีซ่าก่ อน 21 วันทําการ
** การยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทําการ) **
*** เนื่องจากสถานทูตนิวซีแลนด์ เปลีย่ นระเบียบใหม่ การยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ต้องส่ งเอกสารไปพิจารณาที่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเอกสารที่ยื่นจะต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ***
1. สํ าหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ตมีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า6 เดือน(กรณีท่านที่มพี าสปอร์ ตเล่ มเก่ าให้ แนบมาด้ วย)
รู ปถ่ายสี 2” จํานวน2 รู ป(ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย,หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้นหลัง
เป็ นสี ขาวต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาบัตรประชาชน

สําเนาทะเบียนบ้านต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทาํ งาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่ากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส , ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต)ใบมรณะบัตร ต้ องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการเงิน คัดSTATEMENT(ย้อนหลัง 6 เดือน)จากทางธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ชื่ อ – นามสกุล ตรงตามหน้ า PASSPORT(
อัพเดตยอดเงินก่ อนวันทีจ่ ะยื่นวีซ่าไม่ เกิน 30 วัน)
จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) *** ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ได้ ***

หนังสื อรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู(่ ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทํางานฉบับจริ ง(ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
แปลเป็ นภาษาอังกฤษและพร้ อมประทับตรายางบริษัท

3. กรณีทําธุรกิจส่ วนตัว(แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า)ให้ทาํ หนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต(ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ(ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการเพียง
หลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สํ าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น(ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
3. สํ าหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ทาํ จากที่วา่ การอําเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้อง
มีหนังสื อยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 15 ปี ขอสําเนาสู ติบตั ร(ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )(ภาษาอังกฤษ)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดาและ มารดา) (ภาษาอังกฤษ)
สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง(ภาษาอังกฤษ)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดาหรื อ มารดา(ภาษาอังกฤษ)
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัดและสําเนาบัตรข้าราชการ1 ชุด(ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงินSTATEMENT(ย้อนหลัง 6 เดือน)จากทางธนาคารของบิดา หรื อ มารดา(ภาษาอังกฤษ)
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั บุตร(ภาษาอังกฤษ)
4. สํ าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือนดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อนจึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (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 มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
เนื่องจากการ
ท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นการชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางตํา่ กว่ า 20 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 15 วัน
************************************************

แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
*** กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง ***
*** กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ เท่ านั้น***
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย .................................................................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง ...........................................................................................................................................
คุณมีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุลหรื อไม่ (ถ้ ามีโปรดระบุชื่อ–นามสกุล เดิม )....................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ .............................. สัญชาติ........................ สถานทีเ่ กิด............................ประเทศ ...........................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่ .................. หมู่ .....………..ซอย ................................... หมู่บ้าน/ถนน ........................................................................
แขวง…………………...…………เขต…………………......……….จังหวัด………........…….......……………รหัสไปรษณีย์………...........
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน .....................................................ทีท่ าํ งาน....................................................... มือถือ ...........................................................
E-Mail ..........................................................................................................................................................................................................................
สถานภาพ ............ โสด
........... หย่ า และมีทะเบียนหย่ า (ต้ องนํามาแสดงด้ วย)
............ แต่ งงานแล้ ว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียน)
............ แต่ งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้ องนํามาแสดงด้ วย)
ในกรณีสมรสแล้ วต้ องกรอกรายละเอียดเพิม่ เติม
ชื่ อ - นามสกุล ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของคู่สมรส .................................. จังหวัดทีเ่ กิด ...................................... หมายเลขบัตรประชาชน ..................................................
เชื้อชาติ ................................................. สัญชาติ .................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ านของคู่สมรส เลขที…
่ … ..... …..หมู่ ..………..ซอย ...……………………….หมู่บ้าน/ถนน……………………… ......
แขวง ............................................ เขต .................................................. จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์……….......
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน ...............................................มือถือ ..................................................
E-Mail ............................................................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกีย่ วกับด้ านอาชีพ การงาน ( โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่ อบริษัททีท่ าํ งาน ...........................................................................................................................................................................................................
วันทีเ่ ริ่มการทํางาน ...................................... ตําแหน่ งงาน ............................................................................. เงินเดือน ....................................... บาท
ทีอ่ ยู่ของบริษัททีท่ าํ งาน เลขที่ .....................หมู่ .............ซอย ........................................... หมู่บ้าน/ถนน ...................................................................
แขวง ........................................... เขต ................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์…………….......
มีหนังสื อเดินทางมาแล้ วทั้งหมด ......................... เล่ ม หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่ มเก่ า ........................................
.........................................
วันทีอ่ อก ......................................................................................หมดอายุ ...................................................................................................................
หนังสื อเดินทางปัจจุบันเลขที่ ............................................................ วันทีอ่ อก.....................................หมดอายุ...........................................................
วัตถุประสงค์ ในการไปนิวซีแลนด์ ..................................................................................................................................................................................
ท่ านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซ่านิวซีแลนด์ หรื อ ประเทศอื่นๆหรื อไม่ ..............................................................................................................................

