นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ วัน

ไคร้สท์เชิรช์ -เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ไคครู า่ -โรโตรัว-อ็อคแลนด์
ชมปลาวาฬที&ไคครู า่ +ถํ)าหนอนเรืองแสงไวโตโม่
นัง& กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
ชมความงามของเกาะใต้และเกาะเหนือ ชมเมืองไคร้สท์เชิรช์
และเมืองควีนส์ทาวน์ ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ
ล่องเรือชมปลาวาฬ ท่องเที$ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ ชมโชว์ตด
ั ขนแกะ
และหนอนเรืองแสงของถํ+าไวโตโม่ ลิ+มรสกุง้ มังกรและเป๋าฮื+ อทะเลใต้
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
ทางบริษทั ฯ ขอนําท่านเดินทางสูป่ ระเทศนิวซีแลนด์ ประเทศทีมีความงดงามของธรรมชาติไม่รลู้ มื ด้วยสายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์ นําท่านเทียวชมสถานทีขึ+นชือของเกาะใต้ และเกาะเหนือ
ไคร้สท์เชิ รช์
เทคาโป
ควีนส์ทาวน์

เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ทีมีทศั นียภาพคล้ายเมืองอังกฤษมากทีสุด
ชมทะเลสาบทีมีสเี ขียวอมฟ้า ซึงสีพเิ ศษนี+เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนํ+าแข็งของภูเขาทีมีหมิ ะปกคลุมตลอดปี
ไหลลงสูท่ ะเลสาบ
เมืองทีตัง+ อยู่รมิ ทะเลสาบวาคาทีปู เมืองในฝนั ของนักท่องเทียว ดืมดํากับความงามของเมืองควีนส์ทาวน์ นํา
ท่านล่องเรือกลไฟโบราณทีมีความเก่าแก่เกือบร้อยปี พร้อมชมการแสดงการตัดขนแกะและการต้อนแกะจาก
สุนขั แสนรู้

ไคคูรา่
อ็อคแลนด์
ถําไวโตโม่
โรโตรัว

เมืองแห่งการล่าปลาวาฬ ซึงครัง+ หนึงในอดีตเมืองนี+เป็ นเมืองหนึงทีมีการล่าปลาวาฬอย่างมาก นําท่าน
ล่องเรือชมปลาวาฬทีส่วนใหญ่มาหากินบริเวณเมืองไคคูร่าแห่งนี+
ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีได้รบั สมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟทีดับแล้ว
ชมถํ+าหินงอก หินย้อย ล่องเรือ ชมตัวหนอนเรืองแสง
เมืองแห่งความร้อนใต้พภิ พ ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้ ชมปลาเทร้าหลากหลาย
พันธุ์ และนกกีวี และทานอาหารคํา อาหารทีปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์ระบําพื+นเมือง

กําหนดวันเดิ นทาง

วันแรก
09. น.

. น.
." น.
'." น.
วันที ส3 อง
'.. น.
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กรุงเทพฯ-สิ งคโปร์
พร้อมกันทีสนามบินนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ชัน ประตูทางเข้าหมายเลข เคาน์เตอร์ K8-20 สาย
การบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระ
นําท่านเหิ นฟ้ าสู่ประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทียวบินที SQ975
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ จากนันนําท่านเปลียนเครือง
นําท่านออกเดิ นทางสู่ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทียวบินที SQ297
ไคร้สท์เชิ รช์ -เทคาโป
เดินทางถึง ถึงเมืองไคร้สท์เชิ รช์ เมืองสําคัญเมืองหนึงของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านผ่าน
พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนันนําท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองไคร้สท์เชิรช์ นําท่านชม
เมืองทีได้ชอว่
ื าเป็ น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการ
ประจําเมือง ชมความงามของแม่นําเอว่อน ชมสวนพฤกษศาสตร์ (สถานทีบางแห่งอยูใ่ นเขต Red
Zone ซึงไม่สามารถเข้าได้หรือเข้าชมบางแห่งได้ จนกว่าจะมีการรับแจ้งให้เข้าชมได้อก
ี ครังตาม
กําหนดของรัฐบาลนครไคร้สท์เชิรช์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เทคาโป ซึงเป็ นทีตังของทะเลสาบสีเขียวอมฟ้า ซึงสีพเิ ศษนีเกิดจากแร่ธาตุผสมกับ
ธารนําแข็งของภูเขาทีมีหมิ ะปกคลุมตลอดปี ไหลลงสูท่ ะเลสาบ
ทะเลสาบแห่งนีในฤดูหนาวจะ
กลายเป็ นนําแข็ง สามารถเล่นสเก็ตนําแข็งได้ หรือในฤดูรอ้ นอากาศแจ่มใส จะกลายเป็ นสีฟ้าอมเขียว
หรือในยามทีอากาศสว่างไสว นําในทะเลสาบจะกลายเป็ นสีนํานม ชม ทะเลสาบเทคาโป ท่านจะได้
เห็น โบสถ์ขนาดเล็ก The Church of Good Shepherd ซึงในปจั จุบนั ยังใช้ในประกอบพิธกี าร
ต่างๆ อยู่ เมือท่านเข้าไปในโบสถ์ และมองผ่านหน้าต่าง ท่านจะตะลึงกับความงดงามของทะเลสาบ
มองแล้วคล้ายดังภาพวาดแห่งจินตนาการ ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะคอลลี7ซงสร้
ึ างไว้เพือเป็ น
การยกย่องคุณความดีและความสามารถทีช่วยชาวนิวซีแลนด์ในการต้อนแกะบนทีราบแม็คเคนซีแห่ง
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เช้า
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นี จากนันนําท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ซึงในยามทีอากาศสดใส สามารถมองเห็นยอดเขา
เม้าท์คกุ ทีมีเทือกเขาสูงถึง >,@ > เมตร ทีอยูใ่ นแนวเทือกเขาแอลป์ เหนือยอดเขามีหมิ ะและธาร
นําแข็งปกคลุมตลอดปี (ท่านใดต้องการขึนเฮลิคอปเตอร์ เพือจะชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
A-C วัน เนืองจากมิได้รวมอยูใ่ นรายการ ราคาเฮลิคอปเตอร์ ขึนอยูก่ บั ระยะเวลาในการชม)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเข้าสูท่ พั
ี กโรงแรมระดับ > ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เทคาโป- ควีนส์ทาวน์ -ล่องเรือกลไฟโบราณ
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองท่องเทียวอันดับ A ของเกาะใต้ ตังอยูร่ มิ ทะเลสาบวาคาทีปู
ทะเลสาบแสนสวยทีล้อมรอบด้วยต้นหลิว และเทือกเขารีมาร์คเคเบิลสวยงามอย่างยิง และยังใช้เป็ นที
ประกอบฉากถ่ายทําภาพยนตร์เรืองดังแห่งยุคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูท่ า่ เรือ เพือนําท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw ทีมีอายุเก่าแก่กว่า
เกือบร้อยปี ซึงในอดีตเคยใช้เป็ นเรือขนถ่านหิน และยังใช้ถา่ นหินเป็ นเชือเพลิงในการแล่นเรืออีกด้วย
และยังใช้มาจนถึงปจั จุบนั ท่านสามารถเดินชมภายในเรือทีมีเครืองยนต์แบบโบราณ พร้อมรับฟงั
เพลงขับกล่อมจากเปี ยโนอันแสนไพเราะ ให้ทา่ นชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ ทีเต็มไปด้วย
ดอกไม้มากมายในยามฤดูรอ้ นและฤดูใบไม้ผลิ และบรรยากาศอันงดงามในยามฤดูใบไม้รว่ งและฤดู
หนาว (ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยุดให้บริ การเพื7อปรับปรุงเรือให้อยู่ใน
สภาพที7 สามารถต้อนรับนักท่องเที7 ยวได้อย่างยาวนาน ดังนัน> ในช่วงเดือนดังกล่าว จะโดยสาร
เป็ นเรือชนิ ดอื7นแทน) ก่อนนําท่านโดยสารเรือกลับสูค่ วีนส์ทาวน์ อิสระให้ทา่ นชมเมืองและช้อป
ปิ งสินค้าจากย่านใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ เพลิดเพลินกับการชมวิวในเมือง ชิมของหวานชือดัง รี
มาร์คเคเบิลสวีท และร้านไวน์ และถ่ายภาพกับมุมสวยงามต่าง ๆ อาทิ หอนาฬิกา วอร์คกิงสตรีท
เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเข้าสูท่ พั
ี กโรงแรมระดับ > ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ -แอร์โรว์ทาวน์ -ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิ ล-ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคร้สเชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านผ่านชมกิจกรรม ท้าความเสียวทีขึนชือทีสุดของนิวซีแลนด์ การกระโดดบันจี
> >จมั พ์
กีฬาท้าความหวาดเสียวทีมีตน้ กําเนิดทีประเทศนิวซีแลนด์ หรือนังเรือเร็ว OVERJET BOAT ทีทัง
ตืนเต้นและหวาดเสียว ในขณะทีเรือพาลัดเลาะไปตามแม่นําซ็อตโอเว่อร์ ผ่านโขดหินทียืนออกมา
โดยคนขับผูช้ าํ นาญ (รายการนีไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์เพือทําการจองคิวล่วงหน้า
A-Cวัน) นําท่านชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์ ” ซึงเป็ นเมืองเล็กๆตังอยูบ่ ริเวณเชิงเขา ทีนี
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เป็ นเมืองขุดทองเก่าทีอนุรกั ษ์เอาไว้อย่างดีทสุี ด ในยุคตืนทอง ปี คศAFG เคยมีประชากรมากกว่า
@,HHHคน และเป็ นเพียงหนึงในเมืองขุดทองสมัยเก่า ทีเหลืออยูเ่ พียงไม่กแห่
ี ง ซึงไม่ได้แปรสภาพเป็ น
เมืองร้าง หรือเปลียนรูปแบบไปเป็ นเมืองทีพัฒนาอย่างทันสมัย แม้วา่ แอร์โรว์ทาวน์เป็ นเมืองเล็กๆ
แต่กเ็ ต็มไปด้วยนักท่องเทียว สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ทา่ นแวะซือผลไม้
สดนานาชนิดของนิวซีแลนด์ (ตามฤดูกาล) แยมผลไม้ ช็อคโกแล็ต ขนมอบแห้ง หรือชิมไอศครีมโฮ
กีโปกี และอืนๆ ก่อนเดินทางสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ทีสวยงามบนทีราบสูงโอบล้อมด้วย
เทือกเขาสูงทีสวยงาม ได้ชอว่
ื าเป็ นเมืองแห่งเครืองร่อน ซึงมีลมแรงเหมาะสําหรับผูท้ ชืี นชอบการเล่น
เครืองร่อน อีกทังเมืองนียังมีทพั
ี ก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก ไว้สาํ หรับต้อนรับนักท่องเทียว
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
นําท่านแวะชมฟาร์มปลาแซลมอน Salmon Farm ทีเมืองทไวเซิล ให้ทา่ นได้ชมวิธกี ารเพาะเลียง
ปลาแซลมอนซึงทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนันยังสามารถเลือกซือและ
ชิมปลาแชลมอนสดๆได้อกี ด้วย จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองไคร้สเชิ รช์ ระหว่างทางให้ทา่ น
ได้แวะช้อปปิ งสินค้าทีระลึกของประเทศนิวซีแลนด์ อาทิ ครีม รกแกะหรือครีมหน้าเด้ง เซรัมรกแกะ
ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บาํ รุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ททํี าจากขนแกะ ต่างๆ รวมทังขนแกทีนํามาผลิต
อย่างดี พร้อมบรรจุหบี ห่อให้ทา่ นซือเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเข้าสูท่ พั
ี กโรงแรมระดับ > ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิ รช์ -ไคคูรา่ -ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
ั มทะเลตะวันออกในอดีตไคคูรา่ เคยเป็ น
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มือง ไคคูร่า เมืองเล็กๆทางฝงริ
ั บนั ได้มกี ารทําสัมปทานกันอย่างจริงจัง และได้พฒ
ศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬและปจจุ
ั นา
กลายมาเป็ นการบริการด้านการท่องเทียว และเปิ ดเป็ นบริการล่องเรือเพือไปชมความเป็ นอยุอ่ ย่าง
ธรรมชาติของปลาวาฬ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมให้ท่านลิ> มรสกุ้งมังกร ในสไตล์ชาวนิ วซีแลนด์
นําท่านล่องเรือชมปลาวาฬ ท่านจะได้พบกับปลาวาฬหลายพันธุ์ อาทิ สเปิ รม์ ไพลอต หลังค่อม
รวมทังปลาวาฬเพชรฆาติ และยังสามารถเห็นแหล่งอาศัยของปลาโลมาดัสกี และปลาโลมาปากขวด
ั A กิโลเมตร เพือหาอาหารโดยเฉพาะสัตว์นําเล็ก ๆ
ชุมนุมกันอยูบ่ ริเวณไหล่ทวีป ห่างจากชายฝงไป
ทีเรียกว่า แพลงตอน ซึงเป็ นอาหารหลักของปลาวาฬแบบมีบาลีน (การชมปลาวาฬต้องขึน> อยู่กบั
สภาพภูมิอากาศเป็ นหลัก) ท่านอาจจะได้ชมเหล่าปลาโลมาแหวกว่ายไปกับเรือของท่าน จากนันนํา
ท่านเดินทางกลับสู่ ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเข้าสูท่ พั
ี กโรงแรมระดับ > ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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ไคร้สท์เชิ รช์ -โรโตรัว-สกายไลน์ กอนโดล่า-อะโกรโดม-เรนโบว์สปริ ง-เทปุยย่า-โรโตรัว
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม จากนันนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดิ นทางจากไคร้สท์เชิ รช์ โดยสายการบินในประเทศ
เดินทางถึง โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พภิ พ ให้ทา่ นรับสัมภาระเรียบร้อย จากนันนําท่านสูส่ ถานี
กระเช้าเพือนําท่านนังกระเช้า สกายไลน์ กอนโดล่าไรด์ ขึนสูย่ อดเขา โงโงทาฮ่า ให้ทา่ นชม
ทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขา และตัวเมืองด้านล่างและทะเลสาบงดงาม
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ บนภัตตาคารของสกายไลน์
นําท่านสู่ อะโกรโดม เพือชมการแสดงของแกะสายพันธุต์ ่างๆ ทีให้ทา่ นได้สมั ผัสถึงความน่ารัก และ
ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้ การรีดนมวัว การป้อนนม
ลูกแกะ จากนันนําท่านเดินทางสู่ เรนโบว์สปริ ง สถานอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเทร้า ทีมีจาํ นวนนับหมืนตัว
จากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิรน์ สีเงินสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านสู่
เทปุยย่า (Te Puia) ศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี อาทิ เช่น การ
แกะสลักไม้ และการทอเครืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนําพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด สิงมหัศจรรย์ทเกิ
ี ดขึนจาก
พลังความร้อนใต้พภิ พทีพวยพุง่ จากพืนดิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ตามธรรมชาติทเกิ
ี ดจากพลังความร้อน
ใต้พนดิ
ื นในบริเวณนี ชมนกกีวสี ตั ว์สญ
ั ลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ทหาชมได้
ี
ยาก
รับประทานอาหารคํา แบบฮาหงิ ซึ7งเป็ นวิ ธการทําอาหารของชาวเมารี พร้อมชมเมารี
คอนเสิ รต์ การแสดงจากชาวเมารีซึ7งเป็ นการแสดงพื>นเมืองของนิ วซีแลนด์
จากนันนําท่านเข้าสูท่ พั
ี กโรงแรมระดับ > ดาว หรือระดับเทียบเท่า
โรโตรัว-ไวโตโม่-ถําหนอนเรืองแสง-อ๊อคแลนด์-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม จากนันนําท่านเดินทางสู่ นครอ๊อคแลนด์ เมืองหลวงของประเทศ
นิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม นําท่านเดินทางสู่ ถํา> ไวโตโม่ ชมความงาม
ของถําหินงอก หินย้อยทีงอกเองตามธรรมชาติโดยใช้เวลาหลายร้อยปี ล่องเรือชมตัวหนอนนับล้านๆ
ตัว ส่องแสงระยิบระยับสวยงามเพือใช้ล่อแมลงเป็ นอาหาร นับเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทหาดู
ี
ได้ยากยิง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอ็อคแลนด์ ได้ชอว่
ื าเป็ นเมืองแห่งการล่องเรือใบ เมืองทีใหญ่เป็ น
อันดับหนึง และเป็ นเมืองทีสําคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน ของเกาะเหนือ นําชมท่าเรือริม
อ่าวทีสวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ชมวิวของยอดเขาอีเดน เป็ นภูเขาไฟทีดับ
แล้ว ผ่านชมหมูบ่ า้ นพาเนลล์ ทีเป็ นอาคารบ้านเรือนสมัยตังเมืองอ็อคแลนด์ เมือเวลาผ่านไปได้มกี าร
ปรับปรุงให้ดขี นึ โดยพัฒนาหมูบ่ า้ นนีให้เป็ นร้านค้าและร้านอาหาร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร **พร้อมให้ท่านลิ> มรสเป๋าฮื>อทะเลใต้**
สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเตรียมตัวเดินทางสูส่ นามบิน
เหินฟ้าออกจากนครอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เทียวบินที SQ4282
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อ๊อคแลนด์-สิ งคโปร์-กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
เดินทางออกจากประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เทียวบินที SQ972
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลีย3 น ขึนอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซม
ถนน สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์ อืนๆ
ที ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ เป็ นต้น ซึง3 อาจมีการปรับเปลีย3 นแปลงตามความ
เหมาะสม โดยจะคํานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

"#-%& ส.ค. / %)-*# ส.ค./ ")-%# ก.ย./ *&-&" ก.ย.#%
"#-%& ต.ค./ %,-*% ต.ค. / %--*. พ.ย. / "%-"- ธ.ค.#%

นิ วซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนื อ G วัน /SQ
ไคร้สท์เชิ รช์ -ควีนส์ทาวน์ -อ็อคแลนด์
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตากว่
ํ า AC ปี พักกับผูใ้ หญ่ A ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า AC ปี พักกับผูใ้ หญ่ C ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุตากว่
ํ า AC ปี พักกับผูใ้ หญ่ C ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดียว เพิมท่านละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตั Kวเครื7องบิ น ท่านละ
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**ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมวีซ่าแบบกรุป๊ และค่าบริ การท่านละ ", บาท
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ ,G บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
**บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิM ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ>ามัน ในกรณี ที7สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ7 มเติ มภายหลัง**

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีเป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า C ท่าน หากผูโ้ ดยสารมีจาํ นวนตํา
กว่าจํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oในเปลียนแปลงรายการการเดินทางและเปลียนแปลงอัตราค่าเดินทาง
• การดําเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-25 วัน ดังนันจึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการยืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังนีเพือเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการขอวีซา่
• กรณีทา่ นทีต้องการเดินทางโดยแยกกลับ ไม่ตอ้ งการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจํานงกับเจ้าหน้าที
เนืองจากหากมีความต้องการแยกกลับจะต้องซือตั Pวโดยสารเป็ นตั Pวเดียวและมีคา่ ธรรมเนียมในการทําตั Pวเดียว เช็ค
ราคาได้จากเจ้าหน้าทีทัวร์
• กรณีทา่ นทีมีต ั Pวของสายการบินอืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ต ั Pวโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนืองจากมีการเกียวข้องกับการยืนวีซ่า ซึงผูเ้ ดินทางไม่สามารถยืนวีซ่าพร้อมคณะได้

อัตรานี> รวมบริ การ
• ค่าตั Pวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไคร้สท์เชิรช์ // อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ
ชันประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทีระบุ
• ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน A,HHH,HHH บาท เด็กอายุตากว่
ํ า A ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน @ ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง HH,HHH บาท (ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน)
• ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที HF พ.ค.C GA
อัตรานี> ไม่รวมบริ การ
• ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด (>H กิโลกรัม/ ท่าน สําหรับสายการบินระหว่าง
ประเทศ และ C> กิโลกรัม/ท่าน สําหรับสายการบินภายในประเทศ)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ากรุป๊ นิ วซี แลนด์และค่าบริ การ ชําระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ ", บาท
• ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ที7 จะต้องชําระเพิ7 มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ ,G00 บาท
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึงขึนอยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
• ค่านําดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนําดืมระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋าหรือของทีระลึก
• ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนืองจากโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะขายเน็ตเป็ น
ชัวโมงหรือมีสญ
ั ญาณไวไฟเฉพาะบริเวณล็อบบีของโรงแรมเท่านัน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที
เกียวกับวีซ่า หรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ
สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ

การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน , บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นที
เหลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทาง CA วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oไม่คนื เงินมัดจําค่าทัวร์ทงหมด
ั
การยกเลิ ก
• หากมีการยกเลิกมากกว่า วันทําการแต่ไม่เกิน TH วันทําการบริษทั ขอสงวนสิทธิ Oในการเก็บเงินมัดจําค่าตั Pว
โดยสารเครืองบิน (เงือนไขตามทีทางสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดําเนินการในการยืนวีซ่าแล้ว ขอสงวน
สิทธิ Oในการเก็บค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าท่านละ ,HHH บาท
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oไม่คนื เงินมัดจําค่าทัวร์
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืนวีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที CH,HHH.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืนวีซ่าท่านละ ,HHH บาท
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั Pวโดยสารเครืองบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oในการ
คืนเงินมัดจํา กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั Pวโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ Oไม่คนื เงินค่าทัวร์
ทังหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึนและมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืนๆ ทีมี
เหตุทาํ ให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญ

o

o
o

o

o

หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้า
หรือยกเลิกเทียวบิน
ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ า
มาตรฐานได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนทีเกิน
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนด
ทีชัดเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า - ชัวโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีสถานทีเข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนันขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมที พัก

1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 6 ท่าน / 6 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ เตียงเดียว แต่อาจจะได้เป็ น % เตียง
ใหญ่กบั % เตียงพับเสริ ม โดยในกรณี ทีพัก ท่านบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบที
เสริ มเตียงได้ ดังนัน* อาจต้องเสียค่าห้องพักเดียวเพิ มหรือนอนห้องละ ท่านแบบไม่มี
เตียงเสริ ม
2. กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึนG มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ Kในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ ง
อาบนํGา ซึงขึนG อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันG ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
ปัจจุบนั การยื7นขอคําร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิ วซีแลนด์ ใช้ระยะเวลาในการอนุมตั ิ วีซ่า
โดยรวมประมาณ - วันหลังจากการยื7นขอคําร้อง และกรุณากรอกข้อมูลเบือ> งต้นให้
ครบถ้วนเพื7อใช้ในการกรอกข้อมูลในการยื7นคําร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี>การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีทํางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน A
เดือนนับจากวันยืนวีซา่ )
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยระบุ
ั บนั , วันเดือนปี ทเริ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปจจุ
ี มทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนา
บัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน A เดือนนับจากวันยืนวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือ
รับรองความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตากว่
ํ า > เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที7 เป็ นแม่บา้ น
• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียน
สมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทังนีเพือแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา
หากไม่มบี ุตรด้วยกัน
ควรคัดหนังสือชีแจงเกียวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที7 ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแจงการรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบืองต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ
(กรณีนีหากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืนคําร้องขอวีซ่านี)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน A เดือนนับจากวันยืนวีซ่า)
o หลักฐานการเงิ น
• บัญชีออมทรัพย์ โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทไม่เกิ น วัน และออกย้อนหลังไม่น้อย
กว่า E เดือนและต้องมีตราประทับจากธนาคาร ยอดเงิ นไม่น้อยกว่า E หลัก
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง> นี> เพื7อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที7 จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื7อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร A ฉบับ และทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพือชีแจงต่อสถานทูตอีก A ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็
ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีมีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร A ฉบับ และทํา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชอและความสั
ื
มพันธ์ชแจงต่
ี อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
• เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องขอหนังสือยินยอมให้ลกู เดินทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรืออําเภอจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจาก
มารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทังกับบิดาและมารดา

ทังคูจ่ ะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ นโดยมี
ื
การรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชย
ค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาหรือมารดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
• กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร
• ผูใ้ หญ่อายุเกิน @ ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทีสถานทูตกําหนดให้ พร้อมมีขอ้ ความรับรองจาก
แพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลําพังโดยมิตอ้ งมีผดู้ แู ลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียด
สุขภาพได้จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านัน และผูเ้ ดินทางทีอายุเกิน @ ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ต
และรูปถ่ายสําหรับไปตรวจสุขภาพด้วย และใบประกันสุขภาพ (จากบริษทั ประกันภัย)
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
**กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืนวีซ่าท่านจะต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า
แต่หากกรณีทา่ นทีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนันจะต้องยืนเดียวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
***ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยัง
ประเทศตามทีระบุเท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน
ขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจาก
ทัวร์ออกเดินทางภายใน CH วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื7นขอวีซ่าเข้าประเทศนิ วซีแลนด์
. ชือ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชือ-สกุลเดิม
กรณีมกี ารเปลียนชือหรื อชือ-สกุลเดิม
หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานทีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
*. สถานภาพ โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
/. กรณีทา่ นทีแต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คู ส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชือ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ทีอยูป่ ั จจุ บนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์
ทีอยูป่ ั จจุ บนั ปั จจุ บนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์บา้ น ...........................................
โทรศัพท์มือถื อ................................................ อีเมลล์ ..............................................................................
อีเมลล์ (E-mail)………………………………….....................................….(สําคัญมากต้องกรอกทุกท่าน)
8. ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการทีทํานั<นเกียวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและทีอยูท่ ทํี างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์
ตําแหน่งหน้าที (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี )...........................................................
กรณี ศึกษาอยู่กรุ ณาแจ้งระดับชัน< หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักทีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................

=. ชือบุ คคลทีร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผู เ้ ดินทางร่วมครั<งนี< (ระบุ )....................................................................................
@. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน / ปี ทผ่ี านมาหรื อไม่
ไม่เคย เคย (กรณีทเคยให้
ี
ระบุ วนั ที)
ตัง< แต่วนั ที......................................... ถึงวันที................................................. ………….รวม.................... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ< วมือหรื อไม่
ไม่เคย
เคย
กรณีทท่ี านเคยได้รับการสแกนนิ< วแล้ว กรุ ณาระบุ วนั ที ......................................................................................
A. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่
ตัวเอง
มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณีทมีี ผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุ ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุ ความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผู ส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่
เดินทางด้วยกัน ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

