
        ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควนีส์ทาวน์ - ขึนกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมวิฟอร์ดซาวด์–ล่องเรือชมปลาวาฬ ทไีคคูร่า             
เมนูเป๋าฮือทะเลใตเ้สิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
รับประทานอาหารเยน็แบบบุฟเฟต ์ณ ยอดเขาบ๊อบพีค 
รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ พร้อมล่องเรือสาํราญมิลฟอร์ดซาวด ์
พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
โดยสายการบินไทยแควนตสั (QF)  

SOUTH ISLAND  MFM+KAI  7 DAYS 5 NIGHTS เริมตน้88,000.- 



กําหนดการเดนิทาง 
 เดือน มกราคม 2561 21 - 27 เดือน กุมภาพนัธ์ 2561 11 – 17 , 18 - 24 เดือน มีนาคม 2561 11 - 17 เดือน เมษายน (สงกรานต์) 2561 11 - 17 
 วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบนิคงิฟอร์ดสมทิธ์  
15.00น.  คณะพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชัน 4 ) ประตู 7 ROW N สายการบิน แควนตัสแอร์เวย์พบเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง   ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มกีฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนดิ , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
18.10น.  ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ เทียวบนิท ี QF024  วนัทีสอง ซิดนีย์ – ควนีส์ทาวน์ – นงักระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ บนยอดเขาบอ็บส์พคี 
06.30น.  เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอร์ดสมทิธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลียนเครืองเพือเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด ์
09.30น.  ออกเดินทางสู่ควีนส์ทาวนป์ระเทศนิวซีแลนด ์โดยเทยีวบนิท ี QF121(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 
14.30น.  เดินทางถึงเมืองควีนส์ทาวน ์ประเทศนิวซีแลนด์ นาํท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   (เวลาท้องถนิของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.) บ่าย  นาํท่าน นังกระเช้ากอนโดล่า ขึนสู่ " ยอดเขาบ๊อบส์พีค"  สัมผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปแูละอาคารบา้นเรือนอยูด่า้นล่าง ยอดเขาสูง และทอ้งฟ้าสีสวย ชมทศันียภาพบนยอดเขาบอ๊บส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิล ซึงเป็นสถานทีถ่ายทาํฉากหนงัในภาพยนตร์เรืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยงัเป็นเทือกเขาทีมีชือเสียงในดา้นสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต ้ !!! ฟรี ให้ท่านได้นังกระเช้ากอนโดล่าชมววิบนยอดเขาบ๊อบพคี และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!! คาํ   รับประทานอาหารคาํ แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพคี   นําท่านเข้าสู่ทพีกัNOVOTELQUEENSTOWNLAKESIDEHOTELหรือเทียบเท่า        วนัทีสาม ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือมวิฟอร์ดซาวด์ – ควนีส์ทาวน์ เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม ออกเดินทางสู่ มลิฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึงเป็นทะเลสาบทีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาตมิลิฟอร์ดซาวด์ผา่นเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่วนอทุยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด ์



( MILFORDSOUND) ในดินแดนส่วนทีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORDLAND) ซึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขวัโลกใตซึ้งมีในลกัษณะนีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลทีเคยเป็นธารนาํแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินทาํให้นาํท่วมแทนทีกลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามทีสร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRRORLAKEทะเลสาบทีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบทีท่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซึงเป็นวิวอยูเ่บืองล่าง และให้ทา่นดืมนาํแร่บริสุทธิจากธรรมชาติที MONKEYCREEKและแวะชมนาํตกทีมีความยงิใหญ่ที CHASM  เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสําราญมลิฟอร์ดซาวด์   สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึงเกิดจากจากเคลือนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเยน็จากขวัโลกใต ้และสายนาํกดัเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝังเวา้แหว่ง ทาํให้เกิดทศันียภาพอนังดงามบริเวณชายฝัง ตืนตาตืนใจกบัภาพของสายนาํตกอนัสูงตระหง่านของ นําตกโบเวน ซึงมีความสูง 160 เมตร จากหนา้ผา พบกบัแมวนาํนอนอาบแดดบนโขดหินอยา่งสบายอารมณ์จากนนัล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เพือเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลบัสู่เมืองควีนส์ทาวน์ คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารสไตล์เกาหลี   นําท่านเข้าสู่ทพีกัNOVOTELQUEENSTOWNLAKESIDEHOTELหรือเทยีบเท่า 
                    วนัทีสี ควนีส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ชมการกระโดดบนัจี - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - อสิระช้อปปิง เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครังหนึงเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวนันีก็ยงัคงมีทองอยูใ่นลาํธารขา้ง ๆ เมืองในตวัเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภณัฑ์ ทีจดัให้ชมถึงประวติัศาสตร์ในยุคตืนทองรวมทงัชีวิตความเป็นอยูใ่นสมยันนัทีน่าสนใจคือ เรืองราวของนกัขดุทองชาวจีนทีมา "ตืนทอง" กบัเขาดว้ยเหมือนกนัถนนทีสาํคญัคือบกักิงแฮมสตรีท (BACKINGHAMSTREET) ซึงมีสถานทีสาํคญัร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยูส่องฝัง   นาํท่านชมการกระโดดบันจี (BUNGYJ UMP) พลาดไม่ไดเ้มือมาทีควีนส์ทาวน์  กับการการกระโดดบนัจีจมัป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอนัเลืองชือของนิวซีแลนด ์ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพือวดัใจคนกลา้ โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาที ซึงเมืองควีนส์ทาวนถื์อเป็นตน้กาํเนิดของการกระโดบนัจีจัมป์ทีโด่งดงัไปทวัโลก จึงทาํให้ในแต่ละปีมีนักท่องเทียวใจกลา้หลงัไหลมาวดัใจอยา่งไม่ขาดสาย อีกทงัทีนียงัมีภูมิทศัน์ทีสวยงามอีกดว้ย   ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์( SHOTOVER JET ) เป็นเรือแล่นดว้ยความเร็วสูงไปตามแม่นาํช็อตโอเวอร์ ทา่มกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนขา้งคดเคียวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวียงคลา้ยบานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงนาํ ถูกคิดคน้ขึนโดย บิล ฮามิลตนั กิจกรรมนีเปิดบริการตงัแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรือเจ็ทของทีนี ดูน่าตนืเตน้เร้าใจมากกวา่ทีอืน เพราะเป็นตน้ตาํรับของเรือเจ็ท มีผูม้าทา้ทายความหวาดเสียวนีแลว้กว่า2 ลา้น



คน เป็นเรือทีไดรั้บการออกเเบบเป็นพิเศษ ลาํตวัเรือทาํดว้ยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใชเ้วลาในการเล่นประมาณ1.30ชม. (สําหรับท่านใดทีสนใจกิจกรรมต่าง  ๆกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารจีน) จากนันอิสระให้ท่านชมเมืองและช้อปปิงสินค้าจากย่านตัว เมืองควีนส์ทาวน์ ซึงถือเป็นเมืองชือดงัของประเทศเป็นเมืองท่องเทียว และเป็นเมืองแห่งกิจกรรมทา้ทายความหวาดเสียวอันดบัหนึง ทีนักท่องเทียวต่างๆ จะตอ้งเดินทางมาทีนี มีเวลาให้ท่านเลือกซือสินค้าจากตัวเมือง ควีนส์ทาวน์ซึงเป็นเมืองท่องเทียวทีมีชือของชาว นิวซีแลนด์ และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพ กบัมุมสวยๆ อาทิ ร้านของหวาน รีมาร์ค เคเบิล หอนาฬิกา เป็นตน้   ** สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนดัหมาย เพือเดนิทางไปรับประทานอาหารเยน็** คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)    นําท่านเข้าสู่ทพีกัNOVOTELQUEENSTOWNLAKESIDEHOTELหรือเทียบเท่า           วนัทีห้า ควนีส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ตนั – ไคร้สท์เชิร์ช เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ใหท้่านแวะซือผลไมน้านาชนิด มีทงัผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้ของนิวซีแลนด ์ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนกัทอ่งเทียว  ทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ทีสวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผา่นชมทุ่งหญา้ทีเลียงมา้ ววั และเลียงแกะทีแสนน่ารัก เมืองนียงัมีทพีกั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บคีวิ บ่าย  เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด ์ นาํท่านแวะชม MRSJ ONESFRUITORCHARDS   ใหท้่านไดเ้ลือกชม และซือผลไมต้ามฤดูกาลไดที้นีไดอี้กดว้ย แลว้ผา่นชมทะเลสาบทีสวยงามทีมีฉากหลงัเป็นยอดเ ข า ที ป ก ค ลุ ม ด้ ว ย หิ ม ะ ต ล อ ด ทั ง ปี เ ข้ า สู่  ท ะ เ ล ส า บ พู ค า กิ  ท ะ เ ล ส า บ ที ส ว ย ง า ม จ น ไ ด้ ชื อ ว่ า MILLIONDOLLARVIEWซึงมี ยอดเขาเมา้ทคุ์ก้ทีมีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารนาํแขง็ปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สําหรับท่านทีสนใจจะนังเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  จากนนันาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช ระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านไดช้้อปปิงสินคา้ทีระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนา้เดง้ เซรัมรกแกะ ชอ้คโกแล็ต ผลิตภณัฑ์บาํรุงสุขภาพ และผลิตภณัฑท์ีทาํจากขนแกะ ต่างๆ คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   นําท่านเข้าสู่ทพีกัNOVOTELCHRISTCHURCHหรือเทยีบเท่า      



วนัทีหก ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ  – ไคร้สท์เชิร์ช เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  นาํท่านเดินทางขึนทางตอนเหนือของเกาะใตสู่้เมืองไคคูร่า ซึงเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝังทะเลทางตะวนัออก ในอดีตเมืองแห่งนีเป็นศูนยก์ลางของเมืองทา่เรือล่าปลาวาฬ ตงัแต่ปี ค.ศ. 1843 - 1922 และยงัเป็นเมืองทีอุดมสมบรูณ์ เหมาะสาํหรับการเพาะปลูกและเลียงแกะ เมืองไคคูร่ามีชือเสียงดา้นการจดัทวัร์ชมปลาวาฬเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นเจา้แรกในนิวซีแลนด์ทีจัดให้มีทวัร์ชมปลาวาฬ (การออกเรือชมปลาวาฬ ขึนอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีทีมีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษทัฯ จะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ทีจองเอาไว้ และสําหรับเด็กอายุตาํกว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ขนึเรือเพือความปลอดภยั) เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบตะวนัตก บ่าย  นาํท่านลง เรือยอร์ชลาํใหญ่ทีมีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพือเก็บเกียวประสบการณ์การผจญภยั ชมปลาวาฬยกัษ์พนัธ์ุสเปริม ซึงเป็นสัตว์ทีสง่างามทีสุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเท่า นกทะเลหลากชนิด แมวนาํ และอาจจะยงัไดช้มปลาวาฬอีกหลากหลายพนัธุ์ทีแวะเวียนเขา้มาเยอืนชายฝัง ในบางฤดูกาลอีกดว้ย (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชวัโมง) ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทา่นเดินทางกลบัสู่ เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษเป๋าฮือทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง   นําท่านเข้าสู่ทพีกัNOVOTELCHRISTCHURCHหรือเทยีบเท่า        วนัทีเจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลียนเครือง)- สนามบนิคงิฟอร์ดสมทิธ์- สนามบินสุวรรณภูม ิ
06.05 น. ออกเดนิทางกลับสู่ สนามบินคงิฟอร์ดสมทิธ์ โดยสายการบนิ แควนตสัแอร์เวย์ เทียวบนิท ีQF138 
07.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอร์ดสมทิธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลียนเครืองเพือเดินทางสู่ ประเทศไทย 
09.50 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แควนตัสแอร์เวย์ เทียวบนิท ีQF023 
16.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจตลอดการเดนิทาง   

 *** สายการบิน และโปรแกรมทรีะบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม ***    



อตัราค่าบริการ กําหนดการเดนิทาง : เดือน มกราคม – มนีาคม 2561 อัตราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน ผู้ใหญ่ 88,000.- 61,000.- เด็กพกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 84,000.- 59,000.- เด็กพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 76,000.- 53,000.- เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตยีง ) 67,000.- 47,000.- พักห้องเดยีว เพมิท่านละ 19,500.- 19,500.-  อตัราค่าบริการ กําหนดการเดนิทาง : 11 – 17 เมษายน 2561 อัตราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน ผู้ใหญ่ 96,500.- 65,500.- เด็กพกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 91,900.- 62,900.- เด็กพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 81,900.- 55,900.- เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตยีง ) 72,900.- 49,900.- พักห้องเดยีว เพมิท่านละ 19,500.- 19,500.-  *** ในการเดนิทางในแต่ละครัง จะต้องมีจาํนวนผู้เดนิทาง 15 ท่านขึนไป *** *** ราคานอีาจมีการปรับเปลียนในกรณทีคีณะผู้เดนิทางมไีม่ถงึ 15 ท่าน *** *** ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน คือ ไม่รวมตวัเครืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนวิซีแลนด์ *** *** รวมค่า วีซ่ากรุ๊ป 3,600บาท ต่อ ท่าน  *** ราคาไม่รวมตัวคือราคาทไีม่รวมตวัเครืองบนิทงัเทยีวบนิระหว่างประเทศ และ เทยีวบนิภายในประเทศ **ราคาเด็กคือเดก็ทมีีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**       



อตัราค่าบริการนีรวม 
 ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์* วซ่ีากรุ๊ป 3,600บาท ต่อ ท่าน *  
 ค่าโรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ 
 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเทียวตามรายการทีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. อตัราค่าบริการนีไม่รวม 
 ค่าภาษมีูลค่าเพมิ 7%  และภาษหัีก ณ ทีจ่าย 3%  
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport 
 ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อทา่น) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพมิเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว เงือนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน 
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีทีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกับทางบริษทัให้ทราบตังแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตวัเครืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตวัมิฉะนนัทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทงัสิน 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัวเครืองบิน มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตวัเครืองบิน มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัวกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทังหมดก่อนการออกตวัเครืองบนิ มฉิะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการให้บริการ 

การยกเลิกและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั  จะไม่เก็บค่ามดัจํา 
 กรุณาแจ้งล่วงหนา้อยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหัก 50 % ของอตัราค่าบริการทงัหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 
 กรณีออกตวัเครืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตวัได้  เพราะเป็นเงือนไขตวักรุ๊ปของสายการบิน 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทนักําหนดการออกตวั กับทางสายการบนิ และ  ผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มัดจําทงัหมด 



เอกสารในการยืนขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ กรุณาเตรียมเอกสารในการยืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ *** (เนืองจากการยืนขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืนวซ่ีา 10 วนัทําการ) *** 1. สําหรับบุคคลทัวไป 
 พาสปอร์ตมีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตาํกวา่6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี 2” จาํนวน2 รูป(ไม่สวมแวน่ตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย,หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยมิ, พืนหลงัเป็นสีขาวตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์) 
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ทีทาํงาน / ทีอยู ่เพือใชใ้นการยืนขอวีซ่า 
 กรณีทีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร 
 สาํเนาใบเปลียนชือ, นามสกุล (ถา้มี) 
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ)ถ่ายทกุหนา้ตงัแต่หนา้แรก– หน้าปัจจุบนัหรือใช้เอกสารเป็น BANKSTATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน ททีางธนาคารออกให้ เท่านนั 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) จากบริษทัทีท่านทาํงานอยู(่ภาษาองักฤษเท่านัน)  1.  กรณทีีเป็นพนักงานบริษทัทัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชือกิจการ และชือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย 3.  กรณทีําธุรกิจส่วนตวั(แต่ไม่ได้จดทะเบยีนการค้า)ใหท้าํหนงัสือชีแจงต่อสถานทูต(ภาษาอังกฤษ) 4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนนัๆ(ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยนืต่อสถานทูตได ้2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ทเีดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทวัไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน  (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านนั)จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านนั 3. สําหรับเดก็ ทีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิมเติมดงันี) 
 เด็กอายุตาํกว่า 18 ปีจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตอ้งมีหนังสือยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา 
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุาํกวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บตัรประชาชนเดก็ได้) 
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดาและ มารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดาหรือ มารดา 
 กรณทีีบดิา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สังกดัและสาํเนาบตัรขา้ราชการ1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตงัแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา 
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 4. สําหรับบุคคลทีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีินพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือนดังนนัตอ้งเปลียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน 
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถยืนวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขนึอยู่กับทางสถานทูต) 



หมายเหตุวซ่ีา 
 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เดียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดนิทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านัน ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 
 กรณทีีผู้ เดินทาง มีตวัเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยืนวซ่ีาเดยีว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท *** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทรีะบเุพอืผลประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่าของท่าน ***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันทีางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั   หมายเหตุ 
 ในกรณีทที่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองไดพ้ิจารณาแลว้ 
 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีทางสถานทูต     งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้บริการนันทีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมผีู้ เดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั   ********************************************* 



กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพือประโยชน์ในการยืนขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์  1.  ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................      ชือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทีมกีารเปลียนชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)......................................................................... 2.  สถานภาพ โสด  แต่งงานจดทะเบียน   แต่งงานไม่จดทะเบียน       หย่า                          หม้าย         3. ทอียู่......................................................................................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ....................................................... E-mail : .................................................................................................................................................................. 4.  ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)......................................................................................................       ชือสถานทีทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 5.   ทอียู่สถานทีทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................       ............................................................................................................................................................................... 6.   ทอียู่สถานทีทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................        .............................................................................................................................................................................. 7.   ตําแหน่งหน้าทีการงาน (ภาษาองักฤษ)...................................................................................................................       โทรศัพท์................................................................................................................................................................. 8.ชือบุคคลทร่ีวมเดนิทางไปด้วย................................................................................................................................       ความสัมพนัธ์กับผู้ เดินทางร่วมครังนี (ระบุ)........................................................................................................... 9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีมาก่อนหรือไม่  เคย                  ไม่เคย   10. ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรือไม่ เคย   ...................................................                          ไม่เคย   ...................................................     


