นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน
ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมโชว์ตด
ั ขนแกะ
พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์
นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค
พิเศษ..อาหารค่ าบนสกายไลน์กอนโดล่า
โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ส (QF)
ขอนำท่ำนเดินทำงสูป่ ระเทศนิวซีแลนด์ ประเทศทีม่ คี วำมงดงำมของธรรมชำติไม่รลู้ มื และนำ
ท่ำนเทีย่ วชมสถำนทีข่ น้ ึ ชือ่ ของเกำะใต้ ดังนี้
ควีนส์ทาวน์
เมืองทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสำบวำคำทีปู เมืองในฝั นของนักท่องเทีย่ ว ดืม่ ดำ่ กับควำมงำมของ
เมืองควีนส์ทำวน์ ล่องเรือไปบนทะเลสำบกับเรือกลไฟโบรำณ ชมกำรตัดขนแกะและสุนขั
ต้อนแกะ
มิ ลฟอร์ดซาวด์
เมืองแห่งชำยฝั ง่ แบบฟยอร์ด ให้ทำ่ นได้สมั ผัสกับบรรยำกำศอันแสนโรมแมนติค ชมชำยฝั ง่
แบบฟยอร์ดซึง่ เป็ นชำยฝั ง่ ทีค่ ล้ำยธำรน้ ำแข็งและมีกำรกัดเซำะของสำยน้ ำทำให้เกิดเป็ น
ชำยฝั ง่ ทีม่ นี ้ ำเข้ำมำแทนที ่ กับน้ ำตกโบเว่นทีง่ ดงำมทีส่ ดุ
แอร์โรว์ทาวน์
ตัง้ อยูบ่ ริเวณเชิงเขำ เมืองขุดทองเก่ำทีอ่ นุรกั ษ์เอำไว้อย่ำงดีทสี ่ ดุ ในยุคตืน่ ทองตัง้ แต่ปี 1865
หนึง่ ในเมืองขุดทองสมัยเก่ำทีเ่ หลืออยูเ่ พียงไม่กแี ่ ห่งเคยรุง่ เรืองมำกในด้ำนกำรขุดทอง และ
ทีน่ ีย่ งั สำมำรถชมใบไม้เปลีย่ นสีได้งดงำมทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในนิวซีแลนด์
VTG

กาหนดการเดิ นทาง
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วันแรก
15.00 น.

18.10 น.
วันที ส่ อง
06.30 น.
09.45 น.
14.45 น.
บ่าย

คา่

วันที ส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที ส่ ี ่
เช้า

กรุงเทพฯ-ซิ ดนี ย์
คณะฯพร้อมกันทีส่ นามบินนานาชาติสวุ รรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N สาย
การบินแควนตัสแอร์เวย์ส เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระ
นาท่านเหินฟ้ าสูน่ ครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์สเทีย่ วบินที่ QF024
ซิ ดนี ย-์ ควีนส์ทาวน์ -นัง่ กระเช้าสกายไลน์ กอนโดล่า
เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิท ณ นครซิดนีย์ จากนัน้ นาท่านเปลีย่ นเครือ่ ง
นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ส เทีย่ วบินที่ QF121
***เดิ นทาง 26 มิ .ย.-01 ก.ค. / 24-29 ก.ค. บินไฟล์ท QF181 (07.30-12.30) ***
เดินทางถึงเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองท่องเทีย่ วของกาะใต้ทน่ี ักท่องเทีย่ วนิยมมากทีส่ ดุ หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองควีนส์ทาวน์
นาท่านชมเมือง เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองท่องเทีย่ วอันดับ 1 ของเกาะใต้ ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบวาคาทีปู
ทะเลสาบแสนสวยทีล่ อ้ มรอบด้วยต้นหลิว และเทือกเขารีมาร์คเคเบิล้ สวยงามอย่างยิง่ และยังใช้เป็ นที่
ประกอบฉากถ่ายทาภาพยนตร์เรือ่ งดังแห่งยุคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านนัง่ กระเช้าสกายไลน์ กอนโดล่า ชมวิวและทัศนียภาพ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค และ
สามารถมองเห็นยอดเขาต่าง ๆ และทะเลสาบทีล่ อ้ มรอบเมืองควีนส์ทาวน์ (มีลดู จ์ให้บริการหาก
ต้องการเล่นลูดจ์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ซึง่ ไม่รวมในราคาทัวร์)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารบนสกายไลน์ กอนโดล่า
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Aspen on Resort, Queenstown หรือระดับเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ -มิ ลฟอร์ดซาวด์-ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ ระหว่าง
ทางชมความงามของธรรมชาติอนั สมบูรณ์ ผ่านทะเลสาบกระจก ซึง่ น้านิ่งจนสามารถสะท้อนเงาของ
ภูเขาทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบได้ และจุดชมวิวธรรมชาติ เดินทางถึงเมือง มิ ลฟอร์ดซาวด์ นาท่านสูท่ า่ เรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
ให้ทา่ นล่องเรือชมฟยอร์ด ซึง่ เกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจาก
ขัว้ โลกใต้ และสายน้ากัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็ นชายฝั ง่ เว้าแหว่ง ทาให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม
บริเวณชายฝั ง่ ชมความงามของน้าตกโบเว่น ซึง่ เป็ นน้าตกทีม่ คี วามสูงทีส่ ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์
และชมแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของเหล่าแมวน้าน่ารัก นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Aspen on Resort, Queenstown หรือระดับเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ -ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตดั ขนแกะ-แอร์โรว์ทาวน์ -ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าที่
จากนัน้ เดินทางสูท่ า่ เรือเพือ่ นาท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw ทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่าเกือบ
ร้อยปี ซึง่ ในอดีตเคยใช้เป็ นเรือขนถ่านหิน และยังใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงในการแล่นเรืออีกด้วย และ
ยังใช้มาจนถึงปั จจุบนั ท่านสามารถเดินชมภายในเรือทีม่ เี ครือ่ งยนต์แบบโบราณ พร้อมรับฟั งเพลงขับ
กล่อมจากเปี ยโนอันแสนไพเราะ ให้ทา่ นชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ
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กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ห่ ้า
เช้า

(ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยุดให้บริ การเพือ่ ปรับปรุงเรือให้อยู่ในสภาพที ่
สามารถต้อนรับนักท่องเที ย่ วได้อย่างยาวนาน ดังนัน้ ในช่วงเดือนดังกล่าว จะโดยสารเป็ นเรือ
ชนิ ดอืน่ ข้ามไปยังเกาะวอลเตอร์พีคแทน) จนกระทังถึ
่ ง วอลเตอร์พีคฟาร์ม Walter Peak
Farm Tour ชมการแสดงการตัดขนแกะ และสุนขั ต้อนแกะแสนรูส้ ายพันธุฮ์ น
ั เตอร์คอลลี่ ซึง่ จะใช้
สายตาในการควบคุมฝูงแกะ พร้อมกับการให้อาหารแกะแสนน่ารักทัง้ หลาย
ก่อนนาท่านโดยสารเรือกลับสูค่ วีนส์ทาวน์ อิสระให้ทา่ นชมเมืองและช้อปปิ้ งสินค้าจากย่านใจกลาง
เมืองควีนส์ทาวน์ เพลิดเพลินกับการชมวิวในเมือง ชิมของหวานชือ่ ดัง รีมาร์คเคเบิล้ สวีท และร้าน
ไวน์ และถ่ายภาพกับมุมสวยงามต่าง ๆ อาทิ หอนาฬิกา วอร์คกิง้ สตรีท เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวันแบบบีบีคิว
นาท่านล่องเรือกลับสูค่ วีนส์ทาวน์ จากนัน้ นาท่านสูเ่ มืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองของนักขุดทอง ซึง่ เป็ น
เมืองเล็กๆตัง้ อยูบ่ ริเวณเชิงเขา ทีน่ ่ี..เป็ นเมืองขุดทองเก่าทีอ่ นุรกั ษ์เอาไว้อย่างดีทส่ี ดุ ในยุคตื่นทอง
ปี คศ1865 เคยมีประชากรมากกว่า7,000คน และเป็ นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่า ทีเ่ หลืออยู่
เพียงไม่กแ่ี ห่ง ซึง่ ไม่ได้แปรสภาพเป็ นเมืองร้าง หรือเปลีย่ นรูปแบบไปเป็ นเมืองทีพ่ ฒ
ั นาอย่างทันสมัย
แม้ว่าแอร์โรว์ทาวน์เป็ นเมืองเล็กๆ แต่กเ็ ต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ ว ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทาง
กลับสูค่ วีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Aspen on Resort, Queenstown หรือระดับเทียบเท่า

15.40 น.
17.00 น.
18.30 น.

ควีนส์ทาวน์ -ซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
อิสระให้ทา่ นชมเมืองและช้อปปิ้ งสินค้าจากย่านตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึง่ ถือเป็ นเมืองชือ่ ดังของ
ประเทศ เป็ นเมืองท่องเทีย่ วและเป็ นเมืองแห่งกิจกรรมท้าทายความหวาดเสียวอันดับหนึ่ง ที่
นักท่องเทีย่ วต่างๆ จะต้องเดินทางมาทีน่ ่ี มีเวลาให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้าจากตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึง่
เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของชาวนิวซีแลนด์และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ อาทิ
ร้านของหวานรีมาร์คเคเบิล้ หอนาฬิกา เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเตรียมตัวเดินทางสูส่ นามบิน
เหิรฟ้ าออกจากเมืองควีนส์ทาวน์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส เทีย่ วบินที่ QF122
เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิท ประเทศออสเตรเลีย
เดินทางออกจากประเทศออสเตรเลียโดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส เทีย่ วบินที่ QF8419

วันที ห่ ก
00.55 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

กลางวัน

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

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

27 มี.ค.-01 เม.ย./ 03-08 เม.ย./ 17-22 เม.ย./ 01-06 พ.ค.2561
29 พ.ค.-03 มิ .ย./ 19-24 มิ .ย. / 26 มิ .ย.-01 ก.ค./ 24-29 ก.ค.2561

นิ วซีแลนด์ เกาะใต้ 6วัน /QF
ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟ+มิ ลฟอร์ดซาวน์

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น ท่านละ

มี.ค.-เม.ย.61

71,900
70,900
68,900
67,900
8,900
35,900

01-06 พ.ค./
29 พ.ค.-03 มิ .ย./
26 มิ .ย.-01 ก.ค. 19-24 มิ .ย./ 24-29ก.ค.

71,500
70,500
68,500
67,500
8,900
35,300

68,500
67,500
65,500
64,500
8,900
43,900

**ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมวีซ่าแบบกรุป๊ และค่าบริ การท่านละ 3,800 บาท
และ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 600 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง**
หมายเหตุ
 การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี
จานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทาง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ ว
 ตั ๋วกรุป๊ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนการเดิ นทางได้ หากมีความต้องการแยกกลับ จะต้องซื้อตั ๋วโดยสาร
เป็ นตั ๋วเดี่ยวและมีค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วเดี่ยว เช็คราคาได้จากเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วโดยสารแล้ว ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การใน
การยื่นวีซ่า ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดย สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ส เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย-์ ควีนส์ทาวน์-ซิดนีย-์
กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (พักห้องละสองท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุ
2.NZ(S)ZQN-MFN 6D/QF

Mar-Jul 2018

4







ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าทิปพนักงานขับรถ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 22 ธ.ค.2560
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่ากรุป๊ เข้าประเทศนิ วซีแลนด์และค่าบริ การท่านละ 3,800 บาท
 ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 600 บาท
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศนิวซีแลนด์ โรงแรมระดับ 3-5
ดาว โดยส่วนมากจะมี Free Wifi ให้บริการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ฯลฯ หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่
เกีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ
สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชาระเงิ น

ทางบริษทั ฯจะขอเก็บค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่านสาหรับการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ
เงื่อนไขในการยกเลิ กการเดิ นทาง

หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินทัง้ หมด

หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซา่
ตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ

หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่า
มัดจา

หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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สาหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทยและทางบริษทั ฯ เป็ นผูย้ น่ื วีซ่าให้ เมือ่ ผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทาง บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมดสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจา
ทัง้ หมด

หมายเหตุ

รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ

กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถ
คืนเงินได้

บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน

บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานฑูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสาร

บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย

หากมีการออกตั ๋วโดยสารไปแล้ว และมีการเปลีย่ นแปลงการเดินทางในภายหลัง ไม่ว่ากรณีใด ๆ สายการบินไม่
สามารถคืนเงินค่าตั ๋วโดยสารได้ และอาจมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ เติม

กรณีผเู้ ดินทางบางท่านทีต่ อ้ งการแยกกลับไม่พร้อมกับคณะ ท่านสามารถแยกสารองทีน่ งต่
ั ่ างหากได้โดยตั ๋ว
โดยสารจะแยกจากหมูค่ ณะ ค่าธรรมเนียมขึน้ อยูก่ บั ระดับทีน่ งของสายการบิ
ั่
นนัน้ ๆ และเทีย่ วบินนัน้ ๆ ทีส่ ามารถ
ยืนยันสารองทีน่ งได้
ั่
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและ
ห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ ง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
ปัจจุบนั การยื่นขอคาร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิ วซีแลนด์ ใช้ระยะเวลาในการอนุมตั ิ วีซ่า
โดยรวมประมาณ 15-20 วันหลังจากการยื่นขอคาร้อง และกรุณากรอกข้อมูลเบือ้ งต้นให้
ครบถ้วนเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในการยื่นคาร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน
o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
(ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1
เดือนนับจากวันยืน่ วีซา่ )
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนา
บัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือ
รับรองความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียน
สมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน
ควรคัดหนังสือชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ
(กรณีน้หี ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
o หลักฐานการเงิ น
 บัญชีออมทรัพย์ โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทไม่เกิ น 15 วัน และออกย้อนหลังไม่น้อย
กว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทับจากธนาคารทุกหน้ า
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพือ่ ชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็
ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชอ่ื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
 เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องขอหนังสือยินยอมให้ลกู เดินทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรืออาเภอจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจาก
มารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา
ทัง้ คูจ่ ะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ น่ื โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชย
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ค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัด พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาหรือมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
 กรณีเด็กทีบ่ ดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร
 ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทีส่ ถานทูตกาหนดให้ พร้อมมีขอ้ ความรับรองจาก
แพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลาพังโดยมิตอ้ งมีผดู้ แู ลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียด
สุขภาพได้จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านัน้ และผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุเกิน 75 ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ต
และรูปถ่ายสาหรับไปตรวจสุขภาพด้วย และใบประกันสุขภาพ (จากบริษทั ประกันภัย)
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี า่ แล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า
แต่หากกรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมา
แสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องยืน่ เดีย่ วและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่น
ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจาก
ทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิ วซีแลนด์
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................
วันออกหนังสื อเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง .......................................
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2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

-

-

โทรศัพท์มือถื อ

-

5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................

-

โทรศัพท์

-

หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)

7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้าออสเตรเลียครั้งสุดท้ายหรื อไม่

-

ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

-

__

ไม่เคย
ถึงวันที่

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

-

-

วัน
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