นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ พร้อมสะสมไมล์ One World
ไคร้สท์เชิรช์ - แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบพูคากิ
ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - แซลม่อน ฟาร์ม
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู
วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ - ล่องเรือชมปลาโลมา - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
เมนูกุ้งลอบเตอร์ + เป๋าฮือ้ ทะเลใต้เสริฟพร้อมไวน์แดง
กําหนดการเดินทาง วันที่ 19-25 มี.ค. // 30เม.ย.-6พ.ค. // 13-19 พ.ค. 60
ราคา 79,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันที่2 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - ไคร้สเชิร์ท - เมืองแอชเบอร์ตนั
วันที่3

แอชเบอร์ตนั - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมยอดเขาบ๊อบส์พีค สนุกกับการเล่นลูทลงเนินเขา

วันที่4

ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - ล่องเรือกลไฟโบราณ - ชม
สาธิตการตัดขนเกาะที่ วอเตอร์พีค ฟาร์ม

วันที่5 ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวลล์ - แซลม่อนฟาร์ม - เม้าท์คุ๊ก - แอชเบอร์ตัน - ไคร้สท์เชิรช์
วันที่6

ไคร้สท์เชิร์ช - อะคารัว - ล่องเรือBlack Cat Cruise Akaroa Harbour Cruise ชมปลาโลมา - ไคร้สท์เชิรช์ พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่

วันที่7 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์

15.00 น.
18.00 น.

พร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 7 ROW N
สายการบิน แควนตัสแอร์เวย์
ออกเดินทางสูํซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF024

วันที่สอง

สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน

07.25 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย
แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสูํ ประเทศนิวซีแลนด์
ออกเดินทางสูํไคร๎สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF8766
เดินทางถึงเมืองไคร๎สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ นําทํานผํานดํานตรวจคนเข๎าเมือง และศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว

08.45 น.
13.50 น.
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กลางวัน

เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม**
หมายเหตุ นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด
เมืองไคร๎สท์เชิร์ช เป็นเมืองที่ได๎รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญํและเกําแกํที่สุดของเกาะใต๎
ประเทศนิวซีแลนด์ มีแมํน้ําเอวอนไหลผํานตัวเมืองกํอให๎เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความรํมรื่นของถนนทุกสาย
และสวน ดอกไม๎สวยงามอยูํทั่วเมืองไปหมด จนได๎รับการขนานนามวําเป็น GARDEN CITY OF THE WORLD
ทําให๎เมืองนีข้ ึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล๎ชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ทํองเที่ยว มากมายสวยงามในเมื อ ง
ไคร๎สท์เชิร์ช เชํน จตุรัสวิกตอเรีย,กีวี่เฮ๎าส์, วิหารคาธีดตัล,ขึ้นยอดเขาแคชเมียร์เพื่อชมเมืองไคร๎ทเชิร์ช เป็น
ต๎น
จากนั้นเดินทางสูํ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทาง
การเกษตรที่ สํ า คั ญ ของเกาะใต๎ ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ผํ า นที่ ร าบทาง
การเกษตรอันกว๎างใหญํ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่” ที่ใหญํเป็นอันดับ 3
รองจากเมืองทิมารูและไคร๎สท์เชิร์ช คนสํวนใหญํประกอบอาชีพทําฟาร์ม
เลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว เลี้ยงวัว ที่นี่ จึงเป็นแหลํงรวมสินค๎าและผลิตภัณฑ์จากแกะ ขนแกะ และผลิตภัณฑ์บํารุง
ผิว อาหารเสริม และของที่ระลึก อื่นๆ เชิญเยี่ยมชมทุํงราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหลํงเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สําคัญ
ของเกาะใต๎
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า
แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นําทํานออกเดินทางสูํ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง
และถื อ เป็ น ทะเลสาบที่ ส วยที่ สุ ด แหํ ง หนึ่ ง ของประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ มี พื้ น ที่
ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทําให๎ทะเลสาบแหํงนี้กลายเป็น
จุดหมายปลายทางของนักทํองเที่ยวสํวนใหญํที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจาก
สีเทอร์ควอยซ์ของน้ําในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ําแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่งได๎กัดกรํอน
ชั้นหินอันอุดมไปด๎วยแรํธาตุกํอนที่จะไหลลงสูํทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ํา สารละลาย
เหลํานี้ก็สะท๎อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม ใกล๎กันจะมีอนุสาวรีย์สุนัขต๎อนแกะ สร๎างด๎วยทองสัมฤทธิ์
ในปี ค.ศ.1968 เพื่อเป็นการยกยํองคุณความดีที่ชํวยงานให๎ชาวบ๎านมีกินมีใช๎จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประะเทศ
นิวซีเเลนด์ เป็นประเทศที่เลี้ยงเเกะไว๎ในการทําการค๎า ไมํวําจะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผู๎ชํวยสําคัญคือ
สุนัขต๎อนแกะ ไว๎สําหรับต๎อนแกะ และไลํหมาป่าด๎วย และใกล๎ๆ กันนั้น ทํานจะได๎เห็นโบสถ์ขนาดกระทัดรัด
นํารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันยังใช๎ในการ
ประกอบพิธีการตํางๆ อยูํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ป่นุ
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นําทําน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต๎ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด๎วย ทุํงหญ๎า ภูเขา และทะเลสาบ
สีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ผํานชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธารน้ําแข็งสายใหญํซึ่ง
ละลายและกัดเซาะเอาก๎อนหินขนาดตํางๆกันมากลั่นกรองน้ําตามธรรมชาติจนกลายเป็นน้ําทะเลสาบที่สวยงาม
ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแหํงหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได๎ชื่อวํา
MILLION DOLLAR VIEW คล๎ายๆ กับทะเลสาปเทคาโป คือเป็นน้ําที่ละลายมาจากภูเขาน้ําแข็ง เวลาแดด
ออก น้ําจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แตํเวลาไมํมีแดดน้ําเป็นสีน้ํานม มองไปทางภูเขา เห็นเมฆหรือหมอก ลอยต่ําลง
มา โรแมนติคมาก โดยเฉพาะชํวงหน๎าหนาวมีไอน้ําลอยเหนือน้ํา หมอกลอยมาปะทะกับสันเขา
จากนั้ นนําทํ านเดิ นทางสูํ เมืองควีน ส์ ทาวน์
เมืองที่ ตั้งอยูํ ทํามกลางเทือกเขาขนาดใหญํ ที่ ชื่อ THE
REMARKABLES อุดมไปด๎วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทําให๎วิวทิวทัศน์งดงาม
ราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ทํองเที่ยวของคนทั่วไป และคูํฮันนีมูนที่ต๎องการความโรแมนติกแบบ
สํวนตัว ไมํเพียงแตํมีทัศนียภาพสวยงามเทํานั้น แตํยังเป็นแหลํงรวมร๎านอาหารทันสมัย ร๎านกาแฟ ไนต์คลับ
แหลํงช๎อปปิ้งและสถานที่ ทํ องเที่ ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่ งพร๎อมกระตุ๎นตํอมผจญภัย สําหรับผู๎รักการทํา
กิจกรรมท๎าทายอยํางกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท
จากนั้นนําทําน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัส
ความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและ
อาคารบ๎านเรือนอยูํด๎านลําง ยอดเขาสูง และท๎องฟ้าสีสวยทัศนียภาพบน
ยอดเขาบ๏อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถํายทําฉากหนังใน
ภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด๎าน
สกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต๎
พร้อมสนุกสนานกับการเล่น "ลูจจ์" เป็นเครื่องเลํนแสนสนุกยอดฮิตหนึ่งของ
ชาวนิวซีแลนด์ มีคันบังคับให๎เคลื่อนที่ เร็วหรือช๎าได๎ตามต๎องการ เลํนได๎ทุกเพศ
ทุกวัย ความยากงํายขึ้นอยูํกับเส๎นทางที่เลื่อนไปมี 2 ระดับคือ ระดับงําย จะเป็น
การเลื่อนไปในเส๎นทางงํายๆ พร๎อมกับได๎ชมทิวทัศน์ 2 ข๎างทางไปด๎วย สํวนอีกระดับคือ ระดับที่ยากขึ้นไปอีก
ด๎วยเส๎นที่ลดเลี้ยว คดเคี้ยว ที่เพิ่มความสนุกสนานนําตื่นเต๎นขึ้นไปอีก เชิญเก็บเกี่ยวประสบการณ์แสนสนุก
พร๎อมภาพแหํงความประทับใจมิรู๎ลืม
!!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!
 รับประทานอาหารค่ํา พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล๊อปสเตอร์!!!
นําท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWNหรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม - ชมการตัดขนแกะ
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เดินทางสูํ เมืองแอร์โร่ว์ทาวน์ ชมเมืองของนักขุดทอง แอร์โรว์ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูํบริเวณเชิงเขา ที่นี่
เป็นเมืองขุดทองเกําที่อนุรักษ์เอาไว๎อยํางดีที่สุด ในยุคตื่นทอง ปีค.ศ. 1865 เคยมีประชากรมากกวํา 7,000คน
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และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเกํา ที่เหลืออยูํเพียงไมํกี่แหํง ซึ่งไมํได๎แปรสภาพเป็นเมืองร๎าง หรือเปลี่ยน
รูปแบบไปเป็นเมืองที่พัฒนาอยํางทันสมัย แม๎วําแอร์โรว์ทาวน์เป็นเมืองเล็กๆ แตํก็เต็มไปด๎วยนักทํองเที่ยว
จากนั้น นําท่านชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมํได๎เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดด
บันจีจ้ ัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล๎า โดยมีความ
สูงถึง 43 เมตร ใช๎เวลาในการเลํน 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็น
ต๎นกําเนิดของการกระโดบันจี้จัมป์ที่โดํงดังไปทั่วโลก จึงทําให๎ในแตํละปี
มีนักทํองเที่ยวใจกล๎าหลั่งไหลมาวัดใจอยํางไมํขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยังมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามอีกด๎วย
ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแลํนด๎วยความเร็วสูงไปตาม
แมํน้ําช็อตโอเวอร์ ทํามกลางเกาะแกํงและโขดหิน คํอนข๎างคดเคี้ยวไป
มาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล๎ายบานานําโบ๏ท เพียงแตํไมํรํวงลง
น้ํา ถูกคิดค๎นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแตํปี คศ.
1970 เส๎นทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูนําตื่นเต๎นเร๎าใจมากกวําที่อื่น เพราะ
เป็นต๎นตํารับของเรือเจ็ท มีผู๎มาท๎าทายความหวาดเสียวนี้แล๎วกวํา 2
ล๎านคน เป็นเรือที่ได๎รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลําตัวเรือทําด๎วย
อลูมิเนียมอยํางหนาแนํน ใช๎เวลาในการเลํนประมาณ 1.30 ชม.
(สําหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํทําเรือ เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ หลายคน
เรียกขานเป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเนื่องจากเป็น
เรือทีม่ ีสํวนในการขนสํงสินค๎าและผู๎โดยสารมาตั้งแตํปี 1912 และเป็น
เพียงลําเดียวซึ่งเหลือตกทอดมาจากยุคที่การทําเหมืองเจริญรุํงเรือง มีอายุเกําแกํกวําเกือบร๎อยปี อีกทั้งเป็นเรือ
กลไฟรุํนอนุรักษ์ ที่ใช๎พลังงานไอน้ําจากถํานหิน เป็นเครื่องจักรคูํขนาด 500 แรงม๎า ภายในเรือตกแตํงด๎วยไม๎
และทองเหลืองอยํางงดงาม เป็นเรือโดยสารเพียงหนึ่งในไมํกี่ลําซึ่งเหลืออยูํในซีกโลกใต๎ที่ยังคงใช๎พลังงานจาก
ถํานหิน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม
ชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์พีคฟาร์ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว์ วอลเตอร์พีคฟาร์มแกะบนยอดเขาใน
บรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณ์โดดเดํนของประเทศนิวซีแลนด์ ชมโชว์สุนัขต๎อนแกะจากฟาร์ม
พื้นเมือง ดูการทํางานของสุนัขเลี้ยงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์สํงออก
ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ รวมทั้งสัตว์นํารักๆ พร๎อมให๎อาหารสัตว์ตํางๆ จากนั้นลํองเรือกลับสูํเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWNหรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวลล์ - แซลม่อนฟาร์ม - เม้าท์คุ๊ก - แอชเบอร์ตัน - ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS050117

www.etravelway.com/+

Page 4 of 11

Emergency call only : 0853642449

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

นําทํานเดินทางสูํ เมืองครอมเวลล์ ให๎ทํานแวะซื้ อผลไม๎นานาชนิด มีทั้งผลไม๎สด และผลไม๎อบแห๎ง ของ
นิวซีแลนด์ กํอนเดินทางสูํเมืองโอมารามํา ระหวํางนักทํองเที่ยว ทางชมทิวทัศน์สองข๎างทาง ที่สวยงามเหมือน
ภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผํานชมทุํงหญ๎าที่เลี้ยม๎า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนนํารัก เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ท
เล็กๆ นํารัก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
เดินทางผําน เมืองทไวเซิล เมืองแหํงต๎นไม๎
ของนิ ว ซี แ ลนด์ นํ า ทํ า นแวะชม ฟาร์ ม
ปลาแซลมอน (SALMON FARM) ให๎ทําน
ได๎ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่งทุก
ทํานสามารถรํวมกิจกรรมให๎อาหารปลาและ
นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆ ได๎อีกด๎วย แล๎วผํานชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉาก
หลังเป็นยอดเขาที่ปกคลุมด๎วยหิมะตลอดทั้งปีเข๎าสูํ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได๎ชื่อว่า MILLION
DOLLAR VIEW ซึ่งมี ยอดเขาเม๎าท์คุ๎กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ําแข็งปก
คลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สําหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นนําทํานเดินทางตํอสูํเมืองไคร๎สท์เชิร์ช
ระหวํางทางแวะ เมืองแอชเบอร์ตัน แวะให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือ
ครีมหน๎าเด๎ง เซรั่มรกแกะ ช๎อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากขนแกะ ตํางๆ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริ์ฟพร้อมไวน์แดง
นําท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LATIMAR CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิร์ช - อะคารัว - ล่องเรือชมปลาโลมา - ไคร้สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองอะคารัว เป็นสํวนหนึ่งของ BANK OF
PENINSULA ซึ่งอยูํในมณฑล CANTERBURY อันเป็นสํวนเรียบ
ชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต๎ ซึ่งรวม CHRISTCHURCH และ
MT.COOK ไปด๎วย AKAROA นับเป็นชุมชนแรกๆ ในแถบนี้เดิม
เป็นฝรั่งเศสมากๆ แตํตอนนี้คุยอังกฤษหมดแล๎ว กิจกรรมหลัก
ของที่นี่คือการวํายน้ํากับปลาโลมาและนั่งเรือดูปลาโลมาเฮคเตอร์
ที่เล็กที่สุดในโลก AKAROA เป็นเมืองที่อยูํทางตะวันออกเฉียงใต๎ของ CHRISTCHURCH ชื่อเมืองมีความหมาย
ตามภาษาเมารี แปลวํา LONG HARBOUR เป็นเมืองที่มีเสนํห์ในตัวเองโดยมีวิวชายทะเลที่สวยงามและ
ผสมผสานกับกลิ่นอายของฝรั่งเศสอยูํด๎วย เชํนชื่อตรอก ถนน หรือบ๎านเรือนล๎วนแตํเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศส
จากนั้น นําท่านล่องเรือ BLACK CAT CRUISE AKAROA HARBOUR CRUISE เพื่อลํองเรือดูปลาโลมา
ทํานจะได๎เห็นปลาโลมาพันธ์ที่เล็กที่สุดคือโลมาพันธ์HECTOR กระโดดวํายกันอยํางสนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
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บ่าย

วันที่เจ็ด

ให๎ทํานสัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆ นํารักริมทะเล หรืออิสระช๎อปปิ้ง ที่นี่มีร๎านขายของเล็กๆ นํารัก เชํน ร๎าน
ขายหินและแรํชื่อวํา HETTIE’S ROCK AND CRYSTAL และร๎าน SHOP POT POURRI ขายของ
กระจุกกระจิก
สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางกลับสูํเมืองไคร๎สท์เชิร์ช นําทําน ชมเมืองที่ได้
ชื่อว่าเป็น เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ผํานชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลา
วําการประจําเมือง ชมความงามของแมํน้ําเอวํอน ผํานชมสวนพฤกษศาสตร์
และสวนสาธารณะแฮกลีย์ ตั้งอยูํบริเวณกลางเมืองไคร๎สท์เชิร์ช นับวําเป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจาก
ความเขียวชะอุํมและกว๎างใหญํไพศาลแล๎ว ในทุกฤดูกาลจะมีผู๎คนมาเดินเลํ น ออกกําลังกายและพักผํอน
โดยเฉพาะฤดูใบไม๎ผลิและฤดูร๎อน ที่จะมีดอกไม๎ผลิบานอยํางสวยงามมาก
นําชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่ ตั้งอยูํหน๎าประตูทางเข๎าสวนพฤกษชาติ พิพิธภัณฑ์แหํงนี้ จัดแสดงเรื่องราว
ของชาวเมารี และนกมัวที่เป็นสัตว์ท๎องถิ่น ซึ่งได๎สาบสูญไปจากโลกนี้ แล๎ว และการเข๎ามาตั้งรกรากของชาว
ยุโรปผิวขาว เป็นต๎น และประวัติศาสตร์ของการสํารวจ ทางทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต๎) นอกจากนั้นแล๎ว ยัง
มีอุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆ ที่เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี ใช๎เมื่อครั้งพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ตั้งแสดงอยูํอีกด๎วย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้อมไวน์แดง
นําท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LATIMAR CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า
สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น.
08.40 น.
09.45 น.
15.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ โดยสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF138
เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสูํ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF023
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่ํา

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวมตั๋วเครี่องบิน
19-25 มี.ค. // 30เม.ย.-6พ.ค. // 13-19 พ.ค. 60
ผู๎ใหญํ
79,900.49,900.เด็กพักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน
77,900.47,900.เด็กพักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน ( มีเตียง )
68,900.41,900.เด็กพักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน ( ไมํมีเตียง )
60,900.36,900.พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ
13,900.13,900.ผู๎ใหญํ 3 ทําน พัก 1 ห๎อง ทํานที่ 3 ลด
1,500.1,500.-
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*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 20 ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***
*** ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุป๊ 3,600 บาท ต่อ ท่าน / ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางนะคะ ***
คําอธิบาย ประเภทวีซ่า
วีซ่าครอบครัว: สําหรับครอบครัว พํอ, แมํ, ลูก อายุต่ํากวํา 18 ปี นามสกุลเดียวกัน ไมํเกิน 3 ทําน
หรือ สามี และภรรยาที่มีทะเบียนสมรส หากไมํมีทะเบียนสมรสสามารถใช๎สูติบัตรบุตรแทนได๎
วีซ่ากรุ๊ป: สําหรับผู๎เดินทางที่ไป-กลับพร๎อมคณะ จะไมํมีประทับตราวีซําติดในเลํมหนังสือเดินทาง และต๎องยื่นวีซําพร๎อมกัน 3 ทําน ขึ้นไป
วีซ่าเดี่ยว: สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎ไป-กลับพร๎อมกรุ๏ป หรือต๎องการให๎มีประทับตราวีซําติดเลํมหนังสือเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
คําตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด ตามสายการบินทีไ่ ด๎ระบุไว๎ในรายการ
คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
คําโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ
คําอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได๎ระบุในรายการ
คํารถรับสํงระหวํางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คํามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกํทาํ นตลอดการเดินทางใน ตํางประเทศ
คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
คําทําหนังสือเดินทาง Passport
คําวีซําเข๎าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *
คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตํอทําน)
คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําเครื่องดื่มและคําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คําโทรศัพท์ คําซักรีด ฯลฯ
คําอาหารที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ
คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว
ทิปพนักงานขับรถ และหัวหน๎าทัวร์ ดูแลทํานตลอดการเดินทาง วันละ 6 NZD ตํอทําน ตํอวันในการเดินทาง
(หากเดินทาง 7 วัน x 6 NZD = 42 NZD ตํอผู๎เดินทาง 1 ทําน) เพื่อเป็นขวัญ และกําลังใจของเจ๎าหน๎าที่
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
1. กรุณาจองทัวร์ กํอนการเดินทางอยํางน๎อย 30 วันทําการขึ้นไป พร๎อมชําระคํามัดจําทัวร์ 15,000 บาทตํอทําน ภายใน 2 วัน
ทําการนับจากวันจองทัวร์
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หรือ กรุณาจองทัวร์ กํอนการเดินทางอยํางน๎อย 45 วันทําการขึ้นไป พร๎อมชําระคํามัดจําทัวร์ 20,000 บาทตํอทําน ภายใน 2
วันทําการ นับจากวันจองทัวร์ (ชํวง ปีใหมํ, สงกรานต์)
พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถ
เดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
2.คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมํคืนมัดจํา
3.กรณีที่ลูกค๎าพักอาศัยอยู่ตา่ งจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตัง้ แต่ทําการจอง หากลูกค๎ามีความจําเป็นต๎องออกตั๋ว
เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ๎งให๎ทางบริษัททราบกํอนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆทั้งสิ้น
4.หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทาง
ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครือ่ งบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วันทําการจะไม่เก็บ
ค่ามัดจํา
กรุณาแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณียกเลิกกํอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษทั ฯ มีความจําเป็นต๎องหัก 50 % ของอัตราคําบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกกํอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมด
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซา่ เข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผล
วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
หมายเหตุ
ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไมํรับผิดชอบ หาก
ทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
เพราะปกติการเดินทางทํองเที่ยวกับคณะจะใช๎หนังสือ
เดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองห๎ามผู๎เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห๎ามนําเข๎า
ประเทศ เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสียหรือด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข๎า
เมืองได๎พิจารณาแล๎ว
บริษัทฯ ไมํอาจคืนเงินให๎ทํานได๎ ไมํวําจํานวนทั้งหมด หรือบางสํวน และบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซําให๎กับทําน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู๎โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข๎าเมือง ให๎กับชาวตํางชาติ หรือ
คนตํางด๎าวที่พํานักอยูํในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความลําช๎าของสายการบิน โรงแรมที่พักในตํางประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิใ์ นการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ง
ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กบั ทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซ่าก่อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซา่ ประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืน่ วีซ่า 10 วันทําการ) ***
1. สําหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช๎งานได๎ไมํต่ํากวํา 6 เดือน (กรณีทํานที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําให๎แนบมาด๎วย)
รูปถํายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไมํสวมแวํนตาดํา, แตํงกายสุภาพ, ไมํเอารูปรับปริญญา, ใสํชุดครุย, หรือใสํชุดราชการ, ไมํยิ้ม,
พื้นหลังเป็นสีขาว ต๎องไมํเป็นลวดลาย และห๎าม เป็นภาพถํายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ๎าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข๎อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ๎าน / เบอร์ที่ทํางาน / ที่อยูํ เพื่อใช๎ในการยื่นขอวีซํา
กรณีที่ผู๎เดินทางสมรสแล๎ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยํา, (ในกรณีที่คูํสมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ๎ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถํายทุกหน๎าตั้งแตํหน๎าแรก – หน๎าปัจจุบัน หรือใช้
เอกสารเป็น BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่านั้น
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทํานทํางานอยูํ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช๎หนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช๎สําเนาทะเบียนการค๎า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ และหน๎าหนังสือรับรองต๎องมีชื่อกิจการ และชื่อผู๎เดินทางเป็นหุ๎นสํวน หรือเป็นเจ๎าของกิจการด๎วย
3. กรณีทําธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให๎ทําหนังสือชี้แจงตํอสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต๎องใช๎หนังสือรับรองการทํางานจากหนํวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไมํสามารถใช๎
สําเนาบัตรข๎าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตํอสถานทูตได๎
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน
(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทํานั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทํานั้น
3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผูป้ กครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากผู๎ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต๎องมี
หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผู๎เดินทางอายุต่ํากวํา 15 ปี ขอสําเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา
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กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต๎นสังกัด และสําเนาบัตรข๎าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถํายตั้งแตํหน๎าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
สําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎เดินทาง, บิดาและมารดาของผู๎เดินทาง
4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผู๎เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เลํมแดง) ต๎องใช๎เวลาพิจารณาผลวีซําอยํางน๎อย 1 เดือน ดังนั้นต๎อง
เปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เลํมเหลือง) กํอน
ทํานต๎องทําการแจ๎งเข๎า – แจ๎งออก ที่กองตรวจคนเข๎าเมืองให๎เรียบร๎อยกํอน จึงจะสามารถยื่นวีซําได๎ (ระยะเวลาในการ
พิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
หมายเหตุวีซา่
วีซําครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมํเกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
3. ที่อยู.่ ........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................................
e-mail : .............................................................................................................................................................
4. ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ที่อยู่สถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ที่อยู่สถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตําแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................................................................
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่
เคย
ไม่เคย

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซา่ จากสถานฑูตใดหรือไม่
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