นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน
ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ไคคูรา่ -โรโตรัว-อ็อคแลนด์
ชมปลาวาฬที่ไคคูรา่ +ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่
นัง่ กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
ชมความงามของเกาะใต้และเกาะเหนือ ชมเมืองไคร้สท์เชิรช์
และเมืองควีนส์ทาวน์ ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ
ล่องเรือชมปลาวาฬ ท่องเทีย่ วเมืองแห่งความร้อนใต้พภิ พ ชมโชว์ตดั ขนแกะ
และหนอนเรืองแสงของถา้ ไวโตโม่ ลิมรสกุง้ มังกรและเป๋าฮือทะเลใต้
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
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ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีควำมงดงำมของธรรมชำติไม่รู้
ลืมด้วยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ นำท่ำนเที่ยวชมสถำนทีข
่ ึ้นชื่อของเกำะใต้ และ
เกำะเหนือ
ไคร้สท์เชิรช
์ เมืองอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ ทีม
่ ท
ี ศ
ั นียภำพคล้ำยเมืองอังกฤษมำกทีส
่ ด
ุ
เทคำโป
ชมทะเลสำบที่มีสีเขียวอมฟ้ำ ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสม
กับธำรน้ำแข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสำบ
ควีนส์ทำวน์ เมืองที่ตั้งอยูร่ ิมทะเลสำบวำคำทีปู เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดืม
่ ด่ำกับ
ควำมงำมของเมืองควีนส์ทำวน์ นำท่ำนล่องเรือกลไฟโบรำณที่มีควำม
เก่ำแก่เกือบร้อยปี พร้อมชมกำรแสดงกำรตัดขนแกะและกำรต้อนแกะจำก
สุนัขแสนรู้
ไคคูรำ่
เมืองแห่งกำรล่ำปลำวำฬ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่มีกำรล่ำ
ปลำวำฬอย่ำงมำก นำท่ำนล่องเรือชมปลำวำฬที่ส่วนใหญ่มำหำกินบริเวณ
เมืองไคคูร่ำแห่งนี้
อ็อคแลนด์ ชมควำมงำมของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รบ
ั สมญำว่ำ เมืองแห่งกำรเล่น
เรือใบและชมภูเขำไฟที่ดับแล้ว
ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอก หินย้อย ล่องเรือ ชมตัวหนอนเรืองแสง
โรโตรัว
เมืองแห่งควำมร้อนใต้พิภพ ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ กำรต้อนแกะโดย
สุนัขแสนรู้ ชมปลำเทร้ำหลำกหลำยพันธุ์ และนกกีวี และทำนอำหำรค่ำ
อำหำรที่ปรุงแบบชำวเมำรี พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง

กำหนดวันเดินทำง

30 ก.ย.61
ธ.ค.61
วันแรก
09.00 น.

06-13 ส.ค. / 19-26 ส.ค./ 09-16 ก.ย./ 2306-13 ต.ค./ 14-21 ต.ค. / 18-25 พ.ย. / 01-08

กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
คณะฯพร้อมกันที่สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ำ
หมำยเลข 5 เคำน์เตอร์ K8-20 สำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้ำหน้ำที่
คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรกำรเดินทำงและ
สัมภำระ

12.15 น.

นำท่ำนเหินฟ้ำสู่ประเทศสิงคโปร์
โดยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ975
15.40น. เดินทำงถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ จำกนั้นนำท่ำนเปลี่ยน
เครื่อง
19.45 น. นำท่ำนออกเดินทำงสู่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์
ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ297
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วันทีส
่ อง

ไคร้สท์เชิรช
์ -เทคำโป

09.30 น.

เดินทำงถึง ถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของเกำะ
ใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศุลกำกร จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองไคร้สท์เชิร์ช นำท่ำน

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

วันทีส
่ ำม
เช้ำ

ชมเมืองที่ได้ชื่อว่ำเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ” ผ่ำนชม
สวนสำธำรณะแฮกลีย์ ศำลำว่ำกำรประจำเมือง ชมควำมงำมของ
แม่น้ำเอว่อน ชมสวนพฤกษศำสตร์ (สถำนที่บำงแห่งอยู่ในเขต Red
Zone ซึ่งไม่สำมำรถเข้ำได้หรือเข้ำชมบำงแห่งได้ จนกว่ำจะมีกำรรับ
แจ้งให้เข้ำชมได้อีกครั้งตำมกำหนดของรัฐบำลนครไคร้สท์เชิร์ช)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ เทคำโป ซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเลสำบสีเขียวอมฟ้ำ ซึ่งสี
พิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ำแข็งของภูเขำที่มีหม
ิ ะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสำบ ทะเลสำบแห่งนี้ในฤดูหนำวจะกลำยเป็น
น้ำแข็ง สำมำรถเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้ หรือในฤดูร้อนอำกำศแจ่มใส จะ
กลำยเป็นสีฟ้ำอมเขียว หรือในยำมที่อำกำศสว่ำงไสว น้ำในทะเลสำบ
จะกลำยเป็นสีน้ำนม ชม ทะเลสำบเทคำโป ท่ำนจะได้เห็น โบสถ์ขนำด
เล็ก The Church of Good Shepherd ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในประกอบพิธีกำร
ต่ำงๆ อยู่ เมื่อท่ำนเข้ำไปในโบสถ์ และมองผ่ำนหน้ำต่ำง ท่ำนจะตะลึง
กับควำมงดงำมของทะเลสำบ มองแล้วคล้ำยดังภำพวำดแห่ง
จินตนำกำร ชม อนุสำวรียส
์ ุนข
ั ต้อนแกะคอลลี่ ซึง่ สร้ำงไว้เพื่อเป็นกำร
ยกย่องคุณควำมดีและควำมสำมำรถที่ช่วยชำวนิวซีแลนด์ในกำรต้อน
แกะบนที่รำบแม็คเคนซี่แห่งนี้ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม
ทะเลสำบปูคำกิ ซึ่งในยำมที่อำกำศสดใส สำมำรถมองเห็นยอดเขำ
เม้ำท์คุกที่มีเทือกเขำสูงถึง 3,753 เมตร ทีอ
่ ยู่ในแนวเทือกเขำแอลป์
เหนือยอดเขำมีหม
ิ ะและธำรน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี (ท่ำนใดต้องกำร
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพือ
่ จะชมยอดเขำ กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์ 1-2 วัน
เนื่องจำกมิได้รวมอยูใ
่ นรำยกำร รำคำเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำในกำรชม)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

เทคำโป- ควีนส์ทำวน์-ล่องเรือกลไฟโบรำณ
รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองค
วีนส์ทำวน์ เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเกำะใต้ ตั้งอยู่รม
ิ ทะเลสำบวำ
คำทีปู ทะเลสำบแสนสวยที่ล้อมรอบด้วยต้นหลิว และเทือกเขำรีมำร์ค
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เคเบิ้ลสวยงำมอย่ำงยิ่ง และยังใช้เป็นที่ประกอบฉำกถ่ำยทำภำพยนตร์
กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

เรื่องดังแห่งยุคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพือ
่ นำท่ำน ล่องเรือกลไฟโบรำณ TSS Earnslaw
ที่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำเกือบร้อยปี ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นเรือขนถ่ำนหิน
และยังใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงในกำรแล่นเรืออีกด้วย และยังใช้มำ
จนถึงปัจจุบัน ท่ำนสำมำรถเดินชมภำยในเรือที่มีเครื่องยนต์แบบ
โบรำณ พร้อมรับฟังเพลงขับกล่อมจำกเปียโนอันแสนไพเรำะ ให้ท่ำน
ชมบรรยำกำศโดยรอบของทะเลสำบ ทีเ่ ต็มไปด้วยดอกไม้มำกมำยใน
ยำมฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ และบรรยำกำศอันงดงำมในยำมฤดูใบไม้
ร่วงและฤดูหนำว (ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยุด
ให้บริกำรเพือ
่ ปรับปรุงเรือให้อยูใ
่ นสภำพทีส
่ ำมำรถต้อนรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่ำงยำวนำน ดังนัน
้ ในช่วงเดือนดังกล่ำว จะโดยสำร
เป็นเรือชนิดอืน
่ แทน) ก่อนนำท่ำนโดยสำรเรือกลับสูค
่ วีนส์ทำวน์
อิสระให้ท่ำนชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้ำจำกย่ำนใจกลำงเมืองควีนส์
ทำวน์ เพลิดเพลินกับกำรชมวิวในเมือง ชิมของหวำนชื่อดัง รีมำร์ค
เคเบิ้ลสวีท และร้ำนไวน์ และถ่ำยภำพกับมุมสวยงำมต่ำง ๆ อำทิ หอ
นำฬิกำ วอร์คกิ้งสตรีท เป็นต้น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีส
่ ี่
ควีนส์ทำวน์-แอร์โรว์ทำวน์-ครอมเวลล์-โอมำรำม่ำ-ทไวเซิล-ฟำร์ม
ปลำแซลมอน-ไคร้สเชิรช
์
เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนผ่ำนชมกิจกรรม ท้ำควำมเสียวที่ขึ้นชื่อที่สุดของ
นิวซีแลนด์ กำรกระโดดบัน
้ จีจ
้ ม
ั พ์ กีฬำท้ำควำมหวำดเสียวที่มีต้น
กำเนิดที่ประเทศนิวซีแลนด์ หรือนั่งเรือเร็ว OVERJET BOAT ที่ทั้งตื่นเต้น
และหวำดเสียว ในขณะที่เรือพำลัดเลำะไปตำมแม่น้ำซ็อตโอเว่อร์
ผ่ำนโขดหินที่ยื่นออกมำโดยคนขับผู้ชำนำญ (รำยกำรนี้ไม่รวมอยู่ใน
ค่ำทัวร์ (โปรดติดต่อหัวหน้ำทัวร์เพือ
่ ทำกำรจองคิวล่วงหน้ำ1-2วัน)
นำท่ำนชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทำวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำ ที่นี่เป็นเมืองขุดทองเก่ำที่อนุรักษ์เอำไว้อย่ำงดี
ที่สุด ในยุคตื่นทอง ปีคศ1865 เคยมีประชำกรมำกกว่ำ7,000คน และ
เป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่ำ ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่ง
ไม่ได้แปรสภำพเป็นเมืองร้ำง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองที่พัฒนำ
อย่ำงทันสมัย แม้ว่ำแอร์โรว์ทำวน์เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วย
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นักท่องเที่ยว สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้
ท่ำนแวะซื้อผลไม้สดนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ (ตำมฤดูกำล) แยม
ผลไม้ ช็อคโกแล็ต ขนมอบแห้ง หรือชิมไอศครีมโฮกี้โปกี้ และอื่นๆ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

วันทีห
่ ำ้

ก่อนเดินทำงสู่ เมืองโอมำรำม่ำ เมืองเล็กๆ ที่สวยงำมบนที่รำบสูงโอบ
ล้อมด้วยเทือกเขำสูงทีส
่ วยงำม ได้ชื่อว่ำเป็นเมืองแห่งเครื่องร่อน ซึ่งมี
ลมแรงเหมำะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกำรเล่นเครื่องร่อน อีกทั้งเมืองนี้ยังมีที่
พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ำรัก ไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบำร์บค
ี ว
ิ
นำท่ำนแวะชมฟำร์มปลำแซลมอน Salmon Farm ที่เมืองทไวเซิล ให้ท่ำน
ได้ชมวิธีกำรเพำะเลีย
้ งปลำแซลมอนซึ่งทุกท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรม
ให้อำหำรปลำและนอกจำกนั้นยังสำมำรถเลือกซื้อและชิมปลำแช
ลมอนสดๆได้อีกด้วย จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองไคร้ส
เชิรช
์ ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้แวะช้อปปิ้งสินค้ำที่ระลึกของประเทศ
นิวซีแลนด์ อำทิ ครีม รกแกะหรือครีมหน้ำเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโก
แล็ต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภำพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกขนแกะ ต่ำงๆ
รวมทั้งขนแกที่นำมำผลิตอย่ำงดี พร้อมบรรจุหีบห่อให้ท่ำนซื้อเป็นของ
ฝำก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

ไคร้สท์เชิรช
์ -ไคคูรำ่ -ล่องเรือชมปลำวำฬ-ไคร้สท์เชิรช
์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมือง
ไคคูรำ่
เมืองเล็กๆ ทำงฝั่งริมทะเลตะวันออกในอดีตไคคูร่ำเคยเป็น
ศูนย์กลำงของเมืองท่ำเรือล่ำปลำวำฬและปัจจุบันได้มีกำรทำสัมปทำน
กันอย่ำงจริงจัง
และได้พัฒนำกลำยมำเป็นกำรบริกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว
และเปิดเป็นบริกำรล่องเรือเพื่อไปชมควำมเป็นอยุ่อย่ำง
ธรรมชำติของปลำวำฬ
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พร้อมให้ทำ่ นลิม
้ รสกุง้
มังกร ในสไตล์ชำวนิวซีแลนด์
บ่ำย
นำท่ำนล่องเรือชมปลำวำฬ ท่ำนจะได้พบกับปลำวำฬหลำยพันธุ์ อำทิ
สเปิร์ม ไพลอต หลังค่อม รวมทั้งปลำวำฬเพชรฆำติ และยังสำมำรถ
เห็นแหล่งอำศัยของปลำโลมำดัสกี้ และปลำโลมำปำกขวด ชุมนุมกัน
อยู่บริเวณไหล่ทวีป ห่ำงจำกชำยฝั่งไป 1 กิโลเมตร เพื่อหำอำหำร
โดยเฉพำะสัตว์น้ำเล็ก ๆ ที่เรียกว่ำ แพลงตอน ซึ่งเป็นอำหำรหลักของ
ปลำวำฬแบบมีบำลีน (กำรชมปลำวำฬต้องขึ้นอยูก
่ บ
ั สภำพภูมอ
ิ ำกำศ
เป็นหลัก) ท่ำนอำจจะได้ชมเหล่ำปลำโลมำแหวกว่ำยไปกับเรือของ
ท่ำน จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับสู่ ไคร้สท์เชิรช
์
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ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีห
่ ก
ไคร้สท์เชิรช
์ -โรโตรัว-สกำยไลน์กอนโดล่ำ-อะโกรโดม-เรนโบว์
สปริง-เทปุยย่ำ-โรโตรัว
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน
09.55 น.
ออกเดินทำงจำกไคร้สท์เชิรช
์ โดยสำยกำรบินในประเทศ
11.40 น.
เดินทำงถึง โรโตรัว เมืองแห่งควำมร้อนใต้พิภพ ให้ท่ำนรับ
สัมภำระเรียบร้อย จำกนั้นนำท่ำนสู่สถำนี กระเช้ำเพื่อนำท่ำนนั่งกระเช้ำ
สกำยไลน์กอนโดล่ำไรด์ ขึ้นสู่ยอดเขำ โงโงทำฮ่ำ ให้ท่ำนชม
ทัศนียภำพอันงดงำมของทิวเขำ และตัวเมืองด้ำนล่ำงและทะเลสำบ
งดงำม
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนภัตตำคำรของสกำย
ไลน์
บ่ำย
นำท่ำนสู่ อะโกรโดม เพื่อชมกำรแสดงของแกะสำยพันธุ์ต่ำงๆ ที่ให้
ท่ำนได้สัมผัสถึงควำมน่ำรัก และประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัด
ขนแกะ กำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ กำรรีดนมวัว กำรป้อนนมลูกแกะ
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เรนโบว์สปริง สถำนอนุรักษ์พันธุ์ปลำเทร้ำ ที่
มีจำนวนนับหมื่นตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำมธรรมชำติ ชมต้นเฟิร์น
สีเงินสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่ำนสู่ เทปุยย่ำ (Te Puia)
ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี อำทิ
เช่น กำรแกะสลักไม้ และกำรทอเครื่องนุง่ ห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน
บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวย
พุ่งจำกพื้นดิน และแร่ธำตุต่ำง ๆ ตำมธรรมชำติที่เกิดจำกพลังควำม
ร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ชมนกกีวีสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ
นิวซีแลนด์ที่หำชมได้ยำก
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ แบบฮำหงิ ซึง่ เป็นวิธกำรทำอำหำรของชำวเมำรี
พร้อมชมเมำรีคอนเสิรต
์ กำรแสดงจำกชำวเมำรีซงึ่ เป็นกำรแสดง
พืน
้ เมืองของนิวซีแลนด์
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ด

โรโตรัว-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง-อ๊อคแลนด์-กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ นครอ๊อค
แลนด์ เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์
ระหว่ำงทำงให้ท่ำนชม
ทัศนียภำพอันงดงำม นำท่ำนเดินทำงสู่ ถ้ำไวโตโม่ ชมควำมงำมของ
ถ้ำหินงอก
หินย้อยที่งอกเองตำมธรรมชำติโดยใช้เวลำหลำยร้อยปี
ล่องเรือชมตัวหนอนนับล้ำนๆ ตัว ส่องแสงระยิบระยับสวยงำมเพื่อใช้
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ล่อแมลงเป็นอำหำร นับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติทห
ี่ ำดูได้ยำก
ยิ่ง
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบบำร์บค
ี ว
ิ
บ่ำย
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองอ็อคแลนด์ ได้ชื่อว่ำเป็นเมืองแห่ง
กำรล่องเรือใบ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญ
ทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงิน ของเกำะเหนือ นำชมท่ำเรือริม
อ่ำวที่สวยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพำนฮำเบอร์ ชมวิวของ
ยอดเขำอีเดน เป็นภูเขำไฟที่ดับแล้ว ผ่ำนชมหมู่บ้ำนพำเนลล์ ที่เป็น
อำคำรบ้ำนเรือนสมัยตั้งเมืองอ็อคแลนด์ เมื่อเวลำผ่ำนไปได้มีกำร
ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยพัฒนำหมู่บ้ำนนี้ให้เป็นร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร **พร้อมให้ทำ่ นลิม
้ รสเป๋ำฮือ
้ ทะเล
ใต้**
สมควรแก่เวลำให้ท่ำนเตรียมตัวเดินทำงสูส
่ นำมบิน
23.55 น.

เหินฟ้ำออกจำกนครอ๊อคแลนด์ โดยสำยกำรบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่
SQ4282

วันทีแ
่ ปด

อ๊อคแลนด์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

06.40 น.

เดินทำงถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์

09.35 น.

เดินทำงออกจำกประเทศสิงคโปร์ โดยสำยกำรบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่

SQ972

11.05 น.

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ…..
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รำยกำรกำรเดินทำงอำจมีกำรปรับเปลีย
่ น ขึ้นอยู่กบ
ั เหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ อำทิเช่น
กำรจรำจร กำรซ่อมแซมถนน สภำพอำกำศ หิมะตก กำรเมือง กำรจลำจล
กำรปกครอง หรือภัยธรรมชำติ หรือมีเหตุกำรณ์อน
ื่ ๆ ทีไ่ ม่คำดคิดหรือมีผลกับกำร
เดินทำงและรำยกำรทัวร์ เป็นต้น ซึง่ อำจมีกำรปรับเปลีย
่ นแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็นสำคัญ
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อัตรำค่ำเดินทำง

30 ก.ย.61
ธ.ค.61

06-13 ส.ค. / 19-26 ส.ค./ 09-16 ก.ย./ 2306-13 ต.ค./ 14-21 ต.ค. / 18-25 พ.ย. / 01-08

นิวซีแลนด์ เกำะใต้+เกำะเหนือ 8 วัน /SQ ส.ค. / ก.ย. 18-25 พ.ย.
61
61
ไคร้สท์เชิรช
์ -ควีนส์ทำวน์-อ็อคแลนด์

ต.ค. / ธ.ค.
61

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ

93,500

96,900

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ำน (เสริมเตียง)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ำน (ไม่มีเตียงเสริม)

92,900

95,900

98,900
97,900

90,900

93,900

95,900

89,900

91,900

93,900

พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

11,900
60,300

13,900
61,500

13,900
61,900

รำคำทัวร์ไม่รวมตัว
๋ เครือ
่ งบิน ท่ำนละ

**ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซำ่ แบบกรุป
๊ และค่ำบริกำรท่ำนละ 4,000
บำท //
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 1,800 บำท ชำระพร้อมค่ำทัวร์กอ
่ น
เดินทำง **
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ
์ นกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน้ำมัน ในกรณีที่สำยกำรบินมี
กำรเรียกเก็บเพิ่มเติมภำยหลัง**
หมำยเหตุ
 กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีจำนวนผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ตำ่
กว่ำ 25 ท่ำน หำกผูโ้ ดยสำรมีจำนวนต่ำกว่ำจำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ
์ นเปลีย
่ นแปลงรำยกำรกำรเดินทำงและเปลีย
่ นแปลงอัตรำค่ำเดินทำง
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 กำรดำเนินกำรขอวีซำ่ จะต้องใช้เวลำพิจำรณำวีซำ่ โดยรวมประมำณ 20-25
วัน ดังนัน
้ จึงขอควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำรสำหรับกำรยื่นขอวีซำ่ ให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นีเ้ พือ
่ เป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
ดำเนินกำรขอวีซำ่
 กรณีทำ่ นทีต
่ อ
้ งกำรเดินทำงโดยแยกกลับ ไม่ตอ
้ งกำรกลับพร้อมคณะ กรุณำ
แจ้งควำมจำนงกับเจ้ำหน้ำที่ เนือ
่ งจำกหำกมีควำมต้องกำรแยกกลับจะต้องซือ
้
ตัว
๋ โดยสำรเป็นตัว
๋ เดีย
่ วและมีคำ่ ธรรมเนียมในกำรทำตัว
๋ เดีย
่ ว เช็ครำคำได้จำก
เจ้ำหน้ำทีท
่ ว
ั ร์
 กรณีท่ำนทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสำยกำรบินอื่นหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสำรตำม
รำยกำรทัวร์หรือของทำงบริษท
ั ทัวร์ กรุณำแจ้งล่วงหน้ำเนือ
่ งจำกมีกำร
เกี่ยวข้องกับกำรยืน
่ วีซำ่ ซึง่ ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถยื่นวีซำ่ พร้อมคณะได้
อัตรำนีร้ วมบริกำร
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทำง กรุงเทพฯไคร้สท์เชิร์ช// อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่ำโรงแรมที่พักตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำเข้ำชมสถำนที่
ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่
ระบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอด
กำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
1,000,000 บำท เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุเกิน 75 ปีได้รับควำม
คุ้มครอง 500,000 บำท (ทั้งนี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 ค่ำภำษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำย
กำรบิน ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 08 พ.ค.2561
อัตรำนีไ
้ ม่รวมบริกำร
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30
กิโลกรัม/ ท่ำน สำหรับสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ และ 23 กิโลกรัม/ท่ำน
สำหรับสำยกำรบินภำยในประเทศ)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม
่ และค่ำอำหำรที่สั่ง
เพิ่มเอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
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 ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ กรุป
๊ นิวซีแลนด์และค่ำบริกำร
ชำระพร้อมค่ำทัวร์ทำ่ นละ
4,000 บำท
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ทีจ
่ ะต้องชำระเพิม
่ พร้อมค่ำทัวร์ ท่ำน
ละ 1,800 บำท
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำ
โรงแรม

ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรำเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกแต่ละ

 ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋ำหรือของที่
ระลึก
 ไม่มีสัญญำณ Wifi บนรถและไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกโรงแรม
โดยส่วนใหญ่จะขำยเน็ตเป็นชั่วโมงหรือมีสัญญำณไวไฟเฉพำะบริเวณล็อบบี้
ของโรงแรมเท่ำนั้น
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่
สั่งเพิ่มเองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มิได้คำดคิด เช่น กำร
ปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือค่ำแปลเอกสำร, ค่ำบริกำรที่เกี่ยวกับวีซ่ำ
หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำประกันกำรเกิดจำรกรรมหรือภัยธรรมชำตินอกเหนือจำกกำรประกันอุบัติเหตุ
สำมำรถติดต่อได้จำกบริษัทประกันภัยต่ำง ๆ
กำรชำระเงิน
ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็นจำนวน 20,000 บำทต่อผู้โดยสำร
หนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทำง 21 วันทำ
กำร มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำค่ำทัวร์ทั้งหมด
กำรยกเลิก
 หำกมีกำรยกเลิกมำกกว่ำ 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำรบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในกำรเก็บเงินมัดจำค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน (เงือ
่ นไขตำมที่ทำงสำยกำร
บินเรียกเก็บ) และหำกมีกำรดำเนินกำรในกำรยื่นวีซ่ำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เก็บค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำท่ำนละ 4,000 บำท
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
ค่ำทัวร์
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 21 วันทำกำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์
ทั้งหมด
 หำกผู้โดยสำรท่ำนใดยื่นวีซ่ำแล้วและไม่ได้รับกำรอนุมัติ ผู้โดยสำรต้องชำระ
ค่ำมัดจำที่ 20,000.- บำท และค่ำ
ธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำท่ำนละ 4,000 บำท
 หำกผู้โดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสำร
เครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ กรณีแจ้งยกเลิกกำร
เดินทำงหลังจำกออกตั๋วโดยสำรแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์
ทั้งหมด
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หมำยเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของ
สำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัย
ธรรมชำติ ฯลฯ บริษท
ั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็นสำคัญ
o กรณีที่มีกำรเกิดภัยธรรมชำติ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศที่ผู้เดินทำง
กำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน
้ และมีเหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถ
ออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รับ
กำรยืนยันจำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศที่บริษัททัวร์
ติดต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือ
เหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้
ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำก
มีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งของห้ำมนำเข้ำประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ
ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมด
หรือบำงส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัว
ผู้โดยสำรเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และ
สัมภำระของผู้โดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะ
เป็นผู้รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อกำรสูญ
หำยหรือเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมที่สำยกำรบินกำหนด รวมถึง
ไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของ
กระเป๋ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ
แต่ละสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ในน้ำหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช,
โรงแรม และสถำนที่ต่ำง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมี
สถำนที่โดยเฉพำะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอำยุ มีโรค
ประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมง
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ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำน
เอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจำเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นกำรกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำง
นำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่สถำนที่เข้ำชมนั้นๆ ปิดทำกำร หรือ ปิด
โดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะ
เข้ำชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้
ท่ำนได้เข้ำชมสถำนที่ดังกล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงินค่ำเข้ำชมนั้น ๆ ตำมเงือ
่ นไข
รำคำที่ได้รับจำกทำง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชม
สถำนที่ดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน เนื่องจำกได้
ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงที่เดินทำงเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุด
ของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมที่พก
ั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน
จึงอำจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอำจจะไม่ตด
ิ กัน และบำงโรงแรมอำจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม
โดยในกรณีทพ
ี่ ก
ั 3 ท่ำนบำงโรงแรมอำจจะไม่มห
ี อ
้ งพักแบบทีเ่ สริมเตียงได้
ดังนั้นอำจต้องเสียค่ำห้องพักเดีย
่ วเพิม
่ หรือนอนห้องละ 3 ท่ำนแบบไม่มเี ตียง
เสริม
2. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้น
มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
3. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็น
ห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำงอำบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสำรในกำรขอวีซำ่ ประเทศนิวซีแลนด์
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ปัจจุบน
ั กำรยืน
่ ขอคำร้องขอวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ ใช้
ระยะเวลำในกำรอนุมต
ั ว
ิ ซ
ี ่ำโดยรวมประมำณ 20-25 วันหลังจำกกำร
ยืน
่ ขอคำร้อง และกรุณำกรอกข้อมูลเบือ
้ งต้นให้ครบถ้วนเพือ
่ ใช้ใน
กำรกรอกข้อมูลในกำรยืน
่ คำร้องขอวีซ่ำให้ครบถ้วน

o หนังสือรับรองกำรทำงำน
หรือเอกสำรบ่งชี้กำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้
เดินทำง
- กรณีลูกจ้ำง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษัทที่ทำงำนอยู่เป็นภำษำอังกฤษ
เท่ำนั้น (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่ง
งำน เป็นต้น (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวี
ซ่ำ)
- กรณีมอ
ี ำชีพรับรำชกำร ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรำเงินเดือนในปัจจุบัน,
วันเดือนปีที่เริ่มทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตร
ประจำตัวรำชกำร 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับ
จำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรองควำมเป็นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้อง
คัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ
- กรณีท่ำนทีเ่ ป็นแม่บำ้ น
 หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บ้ำน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี
พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี
พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนำสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อ
แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัด
หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จด
ทะเบียน
- กรณีท่ำนทีว
่ ำ่ งงำน / ไม่มรี ำยได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดง
หลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำนทำงด้ำนกำรเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจง
โดยหนังสือหรือจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ชี้แจงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผู้เดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิด หรือญำติใกล้ชิด (กรณีนี้หำกควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้
หรือไม่เป็นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษำ
- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ
จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองกำรเรียนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับ
จำกวันยื่นวีซ่ำ)
o หลักฐำนกำรเงิน
 บัญชีออมทรัพย์ โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนำคำรอัพเดทไม่เกิน 15 วัน
และออกย้อนหลังไม่นอ
้ ยกว่ำ 6 เดือนและต้องมีตรำประทับจำกธนำคำร ยอดเงิน
ไม่นอ
้ ยกว่ำ 6 หลัก
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*** สถำนทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรำยวันทุกกรณี *** ทัง้ นีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ำมี
ฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่ำใช้จำ่ ยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ ำเนำ
- กรณีรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำก
ธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวเป็น
ภำษำอังกฤษพร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ำยที่มีกำรเงินมำกกว่ำต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำ
จดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมระบุชื่อและควำมสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถำนทูต
เป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย
 เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกับบิดำหรือมำรดำ) ต้องขอหนังสือ
ยินยอมให้ลูกเดินทำงไปต่ำงประเทศออกโดยเขตหรืออำเภอจำกผู้ปกครองบิดำ
หรือมำรดำ หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือ
หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำจะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ หรือถ้ำไม่ได้เดินทำง
ทั้งกับบิดำและมำรดำ
ทั้งคูจ
่ ะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับผู้อื่นโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำร
งำนและกำรเงินของบิดำหรือมำรดำเพือ
่ รับรองแก่บุตรด้วย
 กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลัง
โดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้ดูแลบุตร
 ผู้ใหญ่อำยุเกิน 75 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลที่สถำนทูต
กำหนดให้ พร้อมมีข้อควำมรับรองจำกแพทย์ว่ำสำมำรถเดินทำงไปต่ำงประเทศ
ได้โดยลำพังโดยมิตอ
้ งมีผู้ดูแลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรำยละเอียดสุขภำพได้
จำกแบบฟอร์มของสถำนทูตออสเตรเลียเท่ำนั้น และผู้เดินทำงที่อำยุเกิน 75 ปี
จะต้องเตรียมพำสปอร์ตและรูปถ่ำยสำหรับไปตรวจสุขภำพด้วย และใบประกัน
สุขภำพ (จำกบริษัทประกันภัย)
***
กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำ
ประเทศออสเตรเลียเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่
คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัท ขอควำมร่วมมือใน
กำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ
จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพิม
่ เติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
***
กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ
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***
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทน
ของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับ
ในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีกำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนจะต้องแจ้ง
ควำมจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ
แต่หำกกรณีท่ำนที่ต้องใช้หนังสือ
เดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้
ทัน ท่ำนนั้นจะต้องยื่นเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝำกฉบับจริงแก่สถำนทูตด้วย
**
***
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำม
ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น
กำรปฏิเสธวีซ่ำอัน
เนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำ
ท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และ
ควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็นหลัก ***

กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกับกำรยืน
่ ขอวีซ่ำเข้ำประเทศ
นิวซีแลนด์
1. ชื่อ-สกุล
(ภำษำไทย)...........................................................................................
........................................
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ)
............................................................................................................
.................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนำมสกุลเดิมก่อน
แต่งงำน (ภำษำไทย)..........................................................
(ภำษำอังกฤษ)..........................................................
หมำยเลขหนังสือเดินทำง ................................................... วันเดือน
ปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทำง ....................................... วันหมดอำยุหนังสือ
เดินทำง ................................................
สถำนที่เกิด ............................................ หมำยเลขบัตรประชำชน
...............................................................
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2. สถำนภำพ

โสด

แต่งงำนจดทะเบียน

แต่งงำนไม่จดทะเบียน
หย่ำ
หม้ำย
3. กรณีท่ำนที่แต่งงำนแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตำม กรุณำ
กรอกรำยละเอียดของ คู่สำมี-ภรรยำ
สำมี, ภรรยำ ชื่อ-นำมสกุล
..................................................................................
วันเกิด ของสำมี-ภรรยำ ................................................ สถำนที่เกิด
สำมี-ภรรยำ .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำน
(ภำษำอังกฤษ).......................................................................................
.........
........................................................................................................
.......................................................
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หำกเหมือนในทะเบียนบ้ำนให้เขียนว่ำ As above
(ภำษำอังกฤษ).........................................
........................................................................................................
.........................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้ำน ...........................................
โทรศัพท์มือถือ
............................................ อีเมลล์
..............................................................................
อีเมลล์ (E-mail)…………………………………….(สำคัญมำกต้อง
กรอกทุกท่ำน)
5. ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ
(ภำษำอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณำแจ้งด้วยว่ำ กิจกำรที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้ำนใด
5.NZ(S+N)-TSS-KKR8D/SQ

Aug-Dec 2018

16

..................................................................................)
กรณีประกอบอำชีพอิสระ (กรุณำแจ้งลักษณะกำรงำนและที่อยู่ที่ทำงำนให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำบันศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ตำแหน่งหน้ำที่ (ภำษำอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
โทรศัพท์
(ถ้ำมี)

............................................ หมำยเลขต่อภำยใน
.................................

กรณีศก
ึ ษำอยู่ กรุณำแจ้งระดับชั้นหรือระดับกำรศึกษำ
(ภำษำอังกฤษ)...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษำ กรุณำแจ้งคณะและวิชำหลักที่ศึกษำ
(ภำษำอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทำงไปด้วย
......................................................................................................
ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครั้งนี้
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำยุโรปใน 3 ปีที่ผ่ำนมำหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่

..............................

..............................

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่ำนเคยได้รับกำรสแกนนิ้วมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่ำนเคยได้รับกำรสแกนนิ้วแล้ว กรุณำระบุวันที่
......................................................................................
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9. ท่ำนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงด้วยตัวท่ำนเองหรือไม่

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
(กรณีที่มีผู้สนับสนุดค่ำใช้จ่ำยให้ระบุผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของท่ำนและ
ระบุควำมสัมพันธ์ และเดินทำงด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของท่ำน คือ
.........................................................................................................
..........
ควำมสัมพันธ์กับท่ำน
.........................................................................................................
............................
เดินทำงด้วยกันกับท่ำนหรือไม่
เดินทำงด้วยกัน

เดินทำงด้วยกัน

ไม่ได้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
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