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นิวซีแลนด์...ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาวดินแดนทางซีกโลกใต้และอี กหลายชื่อที่ได้รับคํายกย่องจาก
นักท่องเที่ยวพบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทุ่งอั นเขียวขจีประดับประดาด้วยฝู งแกะขาวๆ
รายล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่ของเทือกเขา Southern Alps ที่มหี ิมะปกคลุมตลอดปี
เกาะเหนือ นครอ็อคแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม
 เมืองโรโตรัว เมืองแห่งนํ้าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้ นเมือง
 อุทยานนํ้าพุรอ้ น เทพูยา่
 ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี
 ชม Rainbow Spring ศูนย์อนุรกั ษ์และเพาะพันธุป์ ลาเทร้าส์ ตามธรรมชาติ
 ชมการสาธิตการต้อนแกะและการตัดขนแกะที่ อโกรโดม ฟาร์ม
 ชมความมหัศจรรย์ถ้าํ หนอนเรืองแสง ถํ้าไวโตโม่
เกาะใต้ เมืองไคร้สเชิรช์ เมืองศูนย์กลางของเกาะใต้ ความน่ารักของเมืองสไตล์องั กฤษนอกเกาะอังกฤษ
 ชมความงามของทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ทะเลสาบเทคาโป
 ชมวิว ยอดเขาเม้าท์คกุ๊
 เมืองครอมเวลล์ เลือกซื้ อผลไม้ตามฤดูกาล
 ชมทะเลสาบวาคาติปู ควีนส์ทาวน์ ไข่มุกแห่งการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
 เพลิดเพลินกับการ นั ่งเรือกลไฟโบราณ TSS Earn slow ชมทะเลสาบ
 นั ่งกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขา & เล่นลูจ และรับประทานอาหารบนยอดเขา
 เหมืองทองเก่า Arrow Town
 ชมกระโดดบันจี้ ต้นกําเนิดกีฬา ท้าทายความกล้า
 ชมความสวยงามของทะเลสาบ วานาก้า
 เดินทางลัดเลาะช่องเขาของเทือกเขาเซ้าท์เทิรน์ แอลป์ ชมธารนํ้าแข็ง ฟ็ อกกลาเซียร์
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 เมืองแห่งหยก โฮกิตกิ ะ
 นั ่งรถไฟสายโรแมนติก Tranz Alpine Train สู่เมืองไคร้สเชิรช์
 สนุกสนานกับการนั ่งเรือชมฝูงวาฬที่ “ไคคูร่า” เมืองท่าของการล่องเรือชมวาฬที่มีชื่อเสียง

กําหนดการเดินทาง : วันที่

11 – 19 เมษายน 2563
24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ

– อ็อคแลนด์

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถว D12 สายการบินไทย
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นัง่ ก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
18.55 น. เหิรฟ้ า  สู่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

วันที่สองของการเดินทาง อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – นํ้าพุรอ้ นเท พูยา่ Te Puia – ฮังกิ ดินเนอร์ & เมารีโชว์ ( L / D)
10.45 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและ
มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของเกาะเหนื อ เมืองแห่งนํ้าแร่ นํ้าพุรอ้ น และบ่อ
โคลนเดือด ตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รบั สมญานามว่า Sulphur
City นํ าท่านชม อุทยานนํ้าพุรอ้ น เท พูยา่ Te Puia ศูนย์อนุ รกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ของชนพื้ นเมือง ชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการ
แกะสลักเครื่องไม้และการทอเครื่องนุ่ งห่มจากต้นป่ าน และความเป็ นอยู่
ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและนํ้าพุรอ้ นใต้ดิน ที่ไม่เคยหลับใหลมานานนับพันปี
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS HOTEL ROTORUA 3 หรือเทียบเท่า
คํา่
บริการอาหารคํา่ แบบพื้ นเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเมารี

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

โรโตรัว – ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม –
ถํ้าหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเยีย่ มชม Rainbow Springs สถานอนุ รกั ษ์พนั ธุป์ ลาเรนโบว์
เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชมสัญลักษณ์ของ
ประเทศนิ วซีแลนด์ เฟิ ร์นสีเงิน ฯ จากนั้นนําท่านชม การสาธิตวิธีการ
ต้อนแกะโดยสุนัขแสนรูแ้ ละการตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ ายรูปกับพ่อ
พันธุ์แม่พนั ธุก์ ว่า 19 สายพันธุ์ สนุ กสนานกับการให้นมลูกแกะที่ฟาร์ม
อโกรโดม Agrodome Farm จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ไวโตโม่
บริการอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร
นําท่านชมความงามของ ถํ้าไวโตโม่ (Waitomo Caves) ภายในของ
ถํ้าที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลําธารใต้ถ้าํ อันเป็ นที่อยู่
อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับ
จํานวนมหาศาลทําให้ถ้าํ สุกสกาวงดงามอย่างน่ ามหัศจรรย์ ได้เวลาอัน
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คํา่

สมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ นครอ็อคแลนด์ AUCKLAND เมืองที่
ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนื อ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สาํ คัญที่สุด
ของประเทศนิ วซีแลนด์ ได้รบั สมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์
แบบชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ AUCKLAND CITY HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง อ็อคแลนด์
– ไคร้สเชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คกุ๊ ทไวเซิล
(B / L / D )
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศนครอ็อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองไคร้สเชิรช้
...........น. ออกเดินทาง  สู่เมืองไคร้สเชิรช้ โดยสายการบินภายในประเทศ
.......... น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคร้สเชิรส้ หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุแ์ กะและวัวที่สาํ คัญของเกาะใต้ เดินทางผ่านเมือง
แอชเบอร์ตนั Ashburton แหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ
อาหารเสริม และของที่ระลึกต่าง ๆ เข้าสู่ ทะเลสาบเทคาโป Lake
Tekapo ชมทัศนี ยภาพความสวยงามของทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์
ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจน
ทําให้น้ําทะเลสาบใสเป็ นสีฟ้า ถ่ายรูปคู่กบั โบสถ์เล็กๆ ริมทะเลสาบ
และอนุ สาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ จากนั้นออกเดินทางต่อ ระหว่างทาง
แวะชมวิว “ยอดเขาเม้าท์คุก๊ ” ที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร อิสระ
ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนี ยภาพของยอดเขาที่สงู ตระหง่านและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี ณ บริเวณจุดชม
วิวริมทะเลสาบปูคากิ ได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ของนิ วซีแลนด์
รายการแนะนํา - ขึ้ นเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนี ยภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมันกลาเซียร์ ธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่ ใจกลางยอด
เขา (ค่าใช้จา่ ยนี้ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์ หากท่านสนใจ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)
คํา่
บริการอาหารคํา่  ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ที่พกั ณ MACKENZIE COUNTRY HOTEL

วันที่หา้ ของการเดินทาง
ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS –
กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ และ รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา (B / L / D)
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางแวะ เมืองผลไม้ครอมเวล แหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศ ซึ่งท่านสามารถชิมผลไม้สดๆ ตามฤดูกาลและเลือกซื้ อเป็ น
ของฝากได้ตามอัธยาศัย ออกเดินทางต่อถึง
เมืองควีนส์ทาวน์
Queenstown ชมวิวทิวทัศน์ อน
ั ตระการตา ของเมืองควีนส์ทาวน์ ริม
ทะเลสาบ วาคาทีปู ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาใหญ่น้อยใหญ่ เต็มไป
ด้วยธรรมชาติอนั สวยงามมาก สมกับเป็ นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทํา
ภาพยนตร์ จํานวนมากจากทัว่ โลก นําท่านขึ้ น กระเช้ากอนโดล่า สู่
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ยอดเขาบ็อบ พีค ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามวิจิตรตระการตาของเมืองควีนทาวน์จากมุมสูง พิเศษ ให้ท่านได้
สนุ กสนานเพลิดเพลิน กับการเล่นลูจ เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบอินเตอร์บุฟเฟ่ ต์
 ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อ ลง เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอนํ้า
ประวัติศาสตร์ TSS Earn slaw ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ
พร้อมชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในบรรยากาศแสนโรแมนติค
รายการแนะนํา - สนุ กสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูงตื่นเต้นเร้าใจ ที่ได้รบั การออก
เเบบเป็ นพิเศษ ลําตัวทํา ด้วยอลูมิเนี ยมอย่างแน่ นหนา (ค่าใช้จา่ ยนี้ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์ หากท่าน
สนใจ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)
คํา่
บริการอาหารคํา่ อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร พิเศษ ลิ้ มรสเมนูกุง้ มังกร และเมนูเป๋าฮื้ ออันโอชะ
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – Arrowtown – ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World
ฟ๊ อกกลาเซียร์
( B/L/D)

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั และเช็คเอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่ Arrowtown ซึ่งเป็ นเหมืองทองเก่าในอดีต ครั้งหนึ่ ง
เต็มไปด้วยนักแสวงโชคจากทัว่ ทุกสารทิศ ชมความน่ ารักของชุมชนเล็กๆ
ท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามทุกฤดูดงั ภาพวาด จากนั้นเดินทางเรียบแม่น้ํา
คาวารัวแวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่
๊ กีฬาท้าทายความหวาดเสียว
แห่งนี้ เป็ นต้นกําเนิดของกีฬาบันจี้ จัมพ์
(ค่าใช้จา่ ยในการกระโดดบั้นจี้ จัม๊ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์ หากท่านสนใจโปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบวานาก้า เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูป
ทะเลสาบวานาก้าที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศนิ วซีแลนด์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางต่อ ระหว่างทาง แวะให้ท่านได้
ถ่ายรูปด้านนอก Puzzling World เมืองมหัศจรรย์ของเล่น นําท่าน
เดินทางต่อผ่านช่องเขา Haast ลัดเลาะช่องเขามากมายของเทือกเขา
เซ้าท์เทรินแอลป์ เข้าสู่ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ Fox Glacier ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 6 ชื่นชมกับธรรมชาติ ริมชายฝัง่ ทะเลทัสมัน สู่เขต
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ เนชัน่ แนลปาร์ค Westland National Park
นําท่านชม ธารนํ้าแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาก
เพราะเป็ นธารนํ้าแข็งที่อยูใ่ กล้ ระดับนํ้าทะเลมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการที่
มีปริมาณหิมะและนํ้าแข็งจํานวนมากทับถมกันมาเป็ นเวลานาน จนเกิด การไหลเคลื่อนตัวจากยอดเขาลงมา
ตามหน้าผาสู่หุบเหวเบื้ องล่างในอัตราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวัน
คํา่
บริการอาหารคํา่  ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เข้าสู่ที่พกั ณ HEARTLAND HOTEL FOX GRACIER 3 หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ฟ๊ อกกลาเซียร์ – โฮกิตกิ ะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไคร้สเชิรช์

(B / L / D )

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั และเช็คอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่เมืองโฮกิติกา Hokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหยกสีเขียว ในอดีตใช้เป็ นอาวุธและนํามา
ทําเป็ น เครื่องรางของชาวเมารี ท่านสามารถซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
 ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นรถบัสนําท่านมาถึงสถานี รถไฟ Arthur’ Pass เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สเชิรช์ ด้วยรถไฟ
Tranz Alpine Train ที่ สะดวกและสะอาดเหมือนใน ยุโรปเป็ นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง
8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนี ยภาพอันงดงามที่สุดในนิ วซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ
สลับกับภูเขาเขียวขจีบนยอดเขา ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จนถึงเมืองไคร้สเชิรช์ รถโค้ชมา
รับท่านเพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองไคร้สเชิรช์ CHRISTCHURCH ชมความงามของสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ของนคร
ไคร้สเชิรช์ ซึ่งได้รบั สมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ” ชมความน่ ารักของแม่น้ําเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจ
กลางเมืองและของอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และไม้ยนื ต้นนานาชนิ ด
คํา่
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ที่พกั ณ HEARTLAND HOTEL COTSWORLD 3 หรือเทียบเท่า

วันทีแปดของการเดินทาง ไคร้สเชิรช์
เช้า

เที่ยง
บ่าย
คํา่

(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทาง สู่เมืองไคคูรา่ เมืองท่าอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีพื้นที่นอกชายฝัง่ ที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นที่
อยูอ่ าศัยประจําของฝูงวาฬขนาดเล็ก และเป็ นจุดนัดพบของฝูงวาฬ
ต่างๆ ที่อพยพไปตามกระแสนํ้าอุ่นในแต่ละปี เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง
นําท่านล่องเรือชมความน่ ารักของวาฬเหล่านี้ พร้อมทั้งยังสามารถชม
ฝูงปลาโลมาและเหล่าแมวนํ้า อย่างใกล้ชิด
(หมายเหตุ โดยทั ่วไปจะมีฝูงวาฬ ที่อาศัยอยูใ่ นพื้ นที่นี้อย่างถาวร
แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีฝูงวาฬที่อาจจะว่ายนํ้าผ่านมาแวะพักเป็ นครั้งคราวรายการทัวร์ล่องเรือชมวาฬนี้
ขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศในแต่ละวันด้วย ว่าจะสามารถออกเรือได้หรือไม่)
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่นครไคร้สเชิรช์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ที่พกั ณ HEARTLAND HOTEL COTSWORLD 3 หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง ไคร้สเชิรช์
เช้า

– ไคคูรา่ – ไคร้สเชิรช์

– อ็อคแลนด์ – กรุงเทพ ฯ

(B)

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
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นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สเชิรช์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่นครอ็อคแลนด์
______ น. ออกเดินทาง  สู่นครอ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
______ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินครอ๊อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ***
13.10 น. เหิรฟ้ า  สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ


ค่าบริการทัวร์รายการนิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน
โดยสายการบินไทย TG (NZ89TG)
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู)่
ท่านละ

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่
มีเตียง+
ไม่มีเตียง+
1 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

11-19 เม.ย. 63

127,900

121,900 117,900 114,900 19,900

24 เม.ย. – 2 พ.ค. 63

126,900
101,900

120,900 116,900 113,900 19,900
96,900 91,900 89,900 19,900

ราคาไม่รวมตั ๋ว

ผูใ้ หญ่พกั รวม
3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด
0

-1,300

หมายเหตุ 1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น
หากผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์
2. รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ

อัตรานี้ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
(TG) (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น)
2. ค่าตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด ( Economy class) ไป – กลับ อ็อคแลนด์ – ไคร้สเชิรช้ – อ็อคแลนด์ (ต้อง
เดินทางไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น)
3. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่านํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็ นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้ นหลังจากนี้
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ การเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ
วงเงิน 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่
อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
5. ค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ วีซ่าประเทศนิ วซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุป๊ (ยืน่ พร้อมกัน 3 ท่านขึ้ นไป / วีซ่าไม่ติดเล่ม / ต้องเดินทาง
ไป-กลับ พร้อมกรุป๊ ) (หากท่านประสงค์ยนื่ เป็ นวีซ่าเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน) (ปรับค่าธรรมเนี ยมใหม่ต้งั แต่
1 ตุลาคม 2562 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมให้กบั ท่าน ไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม)
6. ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
7. รวมอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ (จีน หรือ พื้ นเมือง หรือ ไทย)
8. นํ้าดื่มบนรถขวดเล็ก
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9. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชาํ นาญทาง (รวมทิปพนักงานขับรถ)
10. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
11. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
(ไม่รวมทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม

1. ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์)
และทีวชี ่องพิเศษ, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ นอกเหนื อจากที่ทวั ร์จดั ให้
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็ นการแสดงนํ้าใจให้กบั ผูใ้ ห้บริการ
5. สายการบินระหว่างประเทศ ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)
(สายการบินภายในประเทศ ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัม / ท่าน)

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจาก
วันจอง
2. ส่วนที่เหลือชําระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจําทัวร์
ทั้งหมด
3. ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า อย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยืน่ วีซ่าอีกครั้งหนึ่ ง)
4. ในกรณีที่ยงั ไม่รผู ้ ลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง
จ่ายเงินค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการออกตัว๋ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัด
จําทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปี
ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจํา 30,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 50% ของมูลค่าทัวร์ท้งั หมด
ต่อท่าน ทุกกรณี
4. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 16- 24 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 75% ของมูลค่าทัวร์ท้งั หมด
ต่อท่าน ทุกกรณี
5. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ท้งั หมด 100 % ทุกกรณี
6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน
หรือทั้งหมด
7. กรณีที่ท่านได้รบั การอนุ มตั ิวซี ่าผ่านแล้ว แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือทั้งหมด
ในคณะของท่านไม่ได้รบั การอนุ มตั ิวซี ่า ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็ นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต
ซึ่งทําให้มีผลกระทบต่อจํานวนผูเ้ ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด

การถูกปฏิเสธวีซ่า

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดหรือหากท่านต้องการยืน่ คําร้องขอ
วีซ่าใหม่ ท่านต้องชําระค่าธรรมเนี ยมวีซ่าใหม่พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
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2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้า ไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ได้ชาํ ระไปแล้ว
และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า เนื่ องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการ
ยืน่ ขอวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากที่ท่านได้รบั การอนุ มตั ิวซี ่าผ่านแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูตฯ เพื่อให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานทูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้
เป็ นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
***การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ขึ้ นอยู่ กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต เท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุ
เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคํา
ร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศ
ไทย )***

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือผูร้ ว่ ม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมด โดยจะหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่าและค่าบริการยืน่ ให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความ
สะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม และขนาดของ
ห้องพักอาจไม่เท่ากัน
4. บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือนําเที่ยว ความไม่สงบ
ทางการเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน ฯ
5. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า ออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใด เนื่ องจากมี
สิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง เสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็ นเหตุผลที่อยูน่ อกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของ
บริษัท ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใด จนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผูเ้ ดินทางในคณะ
ทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้
8. มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เอกสารประกอบการยืน่ ขอวีซ่า
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1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมี
หน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าเข้าประเทศ นิ วซีแลนด์ หรือไม่ก็
ตามควรนํามาแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี ่า)
• ในกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) ยืน่ วีซ่าประเภทท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวจะใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
2. รูปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรง พื้ นหลังสีอ่อน ไม่ยมเห็
ิ้ นฟั น ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรูป
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสําเนาภาษาไทยมาด้วย)
4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สําเนาใบสูติบตั ร (กรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 15 ปี ) 1 ชุด
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสําเนาภาษาไทยมาด้วย)
6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีค่สู มรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
มาด้วย), สําเนาทะเบียนใบหย่า หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีค่สู มรสเสียชีวติ ) 1 ชุด (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบ
สําเนาภาษาไทยมาด้วย)
7. หลักฐานการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
• กรณีเป็ นพนักงาน - หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ โดยระบุตาํ แหน่ ง เงินเดือน วันเดือนปี
ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุ มตั ิให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
• กรณีเป็ นเจ้าของธุรกิจ - สําเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯ
ที่คดั สําเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผูม้ ีอาํ นาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
• กรณีเป็ นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ - หนังสือรับรองจากหน่ วยงาน/ต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ
• กรณีเป็ นนักเรียน / นักศึกษา - สําเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่าน
กําลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
• กรณีเป็ นแม่บา้ น - ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน
และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสําเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทาํ หนังสือรับรอง / ชี้ แจง
ความสัมพันธ์)
8. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)
• ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงที่มีตราประทับจาก
ธนาคาร
9. กรณีที่เด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้อง ให้ทัง้ บิดาและมารดา ทําหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้อง ให้บิดา หรือ มารดา ท่านที่ไม่ได้เดินทาง
ไปด้วย ทําหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอําเภอหรือเขตที่ท่านอยูเ่ ท่านั้น โดยมี
นายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทาง
ไปด้วย พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
• ถ้าเด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว - จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
ผูน้ ้ัน เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเด็ก
• ถ้าเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น - จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ัน เช่น หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม
10. หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยีย่ มเยียนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยนื ยันความสัมพันธ์ เช่นสําเนาทะเบียนสมรส,
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาใบสูติบตั ร หรือเขียนหนังสือชี้ แจงความสัมพันธ์
11. (เอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ) กรณีที่มีผสู้ นับสนุ น/รับรองค่าใช้จา่ ยให้ท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และ
NZ89TG: Grand North &South 9D 7N by TG : Apr 2020

- 10 -

สถานภาพทางการเงินผูน้ ้ัน รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกันเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จา่ ยจากการติดต่อทางโทรศัพท์
รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
• หากผูส้ นับสนุ น / รับรองค่าใช้จา่ ยให้ท่านเป็ นคนนิ วซีแลนด์และไม่ได้เป็ นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลักฐานแสดง
ความสัมพันธ์ที่ชดั เจน ระหว่างท่านและผูส้ นับสนุ น
12. กรณีเป็ นผูส้ งู อายุ กรุณาเตรียมเอกสารทัว่ ไปตามปกติ สําหรับเรื่องการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เบื้ องต้นท่านยังไม่
จําเป็ นต้องทําการตรวจสุขภาพใดๆ เว้นแต่ได้รบั แจ้งจากทางสถานทูตฯ ให้ท่านไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ท่านจึงจะไปทําการ
ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่ทางสถานทูตกําหนด ส่วนเรื่องการทําประกันสุขภาพการเดินทางสําหรับผูส้ งู อายุ ทาง
สถานทูตมิได้บงั คับ แต่หากท่านต้องการทําเพื่อความสบายใจสามารถทําได้และสามารถยืน่ เอกสารทําประกันสุขภาพมาพร้อม
กับเอกสารยืน่ วีซ่าอื่นๆได้
13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล อํานวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา ทั้งนี้ หาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวก
แก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
หมายเหตุ : สําหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 20 วันทําการ


กรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ในการยืน่ วีซ่าของท่ าน

ข้ อมูลที่ทา่ นกรอกมาให้ น้ ี ทางบริษัทฯ จะทําการกรอกลงในฟอร์มเพื่อยื่นวีซ่า
ฉะนั้น ขอให้ ทุกท่านให้ ข้อมูลตามความเป็ นจริง
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)..................................................................................................................... ...........
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์บา้ น .....................................................
โปรดระบุ อีเมลล์ (สถานทูตจะติดต่อท่านด้วยช่องทางนี้ )...............................................................................
5. เบอร์มือถือ ..................................................... (ทางสถานทูตอาจมีการโทรหาท่าน หรือไม่มีก็ได้ ฉะนั้น โปรดให้เบอร์
มือถือที่ สามารถติดต่อท่านได้สะดวก)
6. อาชีพปั จจุบนั ....................................... ตําแหน่ ง ...................................วัน เดือน ปี ที่เริ่มทํางาน .........................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน ................................................ โทรสาร .........................................
7. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
8. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
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ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
9. กรณีเป็ นนั กเรียน หรือนั กศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................
โทรศัพท์ .................................................
10. ท่านมีผสู ้ นั บสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางครั้งนี้ หรือไม่ (.....) ไม่มี (.....) มี กรุณาระบุ
ชื่อผูส้ นั บสนุ น .............................................................................................ความสัมพันธ์ ..........................................
11. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนิ วซีแลนด์ มาก่อนหรือไม่ (.....) เคย (.....) ไม่เคย
12. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนหรือไม่ (.....) ไม่เคย
(.....) เคย จากประเทศ..........................................
เมื่อ .........................................
(.....) เคย จากประเทศ..........................................
เมื่อ .........................................
หมายเหตุ ข้ อ12 ข้ อนี้สาํ คัญมาก หากท่านตอบผิดหรือตอบไม่ตรงตามความเป็ นจริง อาจจะมีผลทําให้ สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่าหรือออกวีซ่าไม่ทนั วันเดินทางได้
***การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม ( ไม่ใช้หลักฐานปลอม หรือให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ )และมีความ
ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทํางานยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูต
ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่และ
เตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง)
ลงชื่อผูส้ มัคร .....................................................................
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