กําหนดการเดินทาง
วันพฤหัสที่ 8 เมษายน 2553
กรุงเทพฯ - ออคแลนด
17.00 น.
คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW : D สายการบินไทย แอรเวย (TG) เจาหนาที่
ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
19.20 น.
ออกเดินทางสูออคแลนด โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 491
(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)
วันศุกรที่ 9 เมษายน 2553
ออคแลนด – โรโตรัว – ศูนยวัฒนธรรมเมารี - เมารีคอนเสิรต
11.45 น.
เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจ
คนเขาเมือง และศุลกากรรียบรอยแลว (นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา อาหารสด และพืชผักเขาเมืองโดยเด็ดขาด)
หลังจากรับกระเปาเรียบรอยแลว นําทานเที่ยวชมเมืองออคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหนึ่ง เปนเมืองที่สําคัญทางดานการเรียน
การศึกษา การเงินของนิวซีแลนดชมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮาเบอร ขึ้นชมยอดเขาอีเดน เพื่อ
ชมยอดเขาที่อดีตเปนภูเขาไฟ ปจจุบันดับแลว มีรองรอยคลายกระทะใบใหญ ซึ่งเปนที่สวยงาม ทานสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองออคแลนด ผานชมบานเศรษฐีที่ตั้งอยูบนเนินเขา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
เดินทางสู โรโตรัว เมืองพลังความรอนใตพภิ พ และมีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
และยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะเหนือ นําทานเที่ยวชม Te Puia หรือ
(Whakarewarewa) วาคาเรวาเรวา ซึ่งเปนศูนยวัฒนธรรม และศูนยฝกหัดงาน
ดานการฝมือของชาวเมารี อาทิ เชน หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม และการ
ทอเครื่องนุงหม พรอมชมบอน้ําพุรอน บอโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากพลัง
ความรอนใตพิภพที่พวยพุงจากพื้นดิน และแรธาตุตางๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลัง
ความรอนใตพื้นดินในบริเวณนี้
ค่ํา
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมระบําพื้นเมือง
นําทานเขาสูที่พัก LAKE SUDIMA HOTEL หรือเทียบเทา

วันเสารที่ 10 เมษายน 2553
เรนโบว สปงซ – อโกรโดม – เทาโป – เวลลิงตัน
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู เรนโบว สปริงซ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษพันธุปลาเทรา ที่มีจํานวนนับ
หมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไขตามธรรมชาติ ชมตนเฟรนสีเงิน สัญลักษณของประเทศ และนําทานสู
ฟารมอโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุตางๆ ที่ใหทานไดสัมผัส
ถึงความนารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการตอนแกะโดย
สุนัขแสนรู
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
เดินทางสูเมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยูรืมทะเลสาบเตาโปซึ่งเปนทะเลสาบที่เกิด
จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญและลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด
เปนเมืองตากอากาศ และศูนยกลางการตกปลาเทราท แวะชมน้ําตกฮูกา (Huga
Falls) ซึ่งเปนน้ําตกที่ใหญที่สุดของเกาะเหนือ ชมสายน้ําที่ไหลผานโตรกหิน
มายังเบื้องลาง จากนั้น
เดินทางตอสูเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด ศูนยกลางทางการบริหาร และการปกครอง
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก JAMES COOK GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเทา
วันอาทิตยที่ 11 เมษายน 2553 เวลลิงตัน – เรือเฟอรรี่ – พิคตัน
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเที่ยวชมเมืองเวลลิงตัน ผานชมรัฐสภา หอสมุดแหงชาติยาน WATER FRONT นําทานชมวิวของเมืองจาก
เมาทวิคทอเรีย ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอยาง
กวางไกล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
เดินทางสูทาเรือเมืองเวลลิงตัน เพื่อทําการเช็คอิน
14.00 น.
นําทานลงเรือเฟอรรี่ Inter islander ขามชองแคบระหวาง
เกาะใตและ เกาะเหนือดวยเรือเฟอรี่ขนาดใหญ ที่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบครัน หองดูทีวี รานอาหาร หองเด็กเลน พรอม
ชมทัศนียภาพของที่สวยงามตลอดทาง
17.00 น.
เรือเทียบฝงทาทาเรือเมืองพิคตัน เกาะใต หลังรับกระเปาเรียบรอยแลว จากนั้นเดินทางสูเมืองเบลนแฮม เลาะ
เลียบชายฝงทะเล ชมทัศนียภาพของมหาสมุทร แปซิฟคตอนใตของนิวซีแลนด จากนั้นนําทานเดินทางตอสูพิคตัน
นําทานเขาสูที่พัก PICTON BEACHCOMBER HOTEL หรือเทียบเทา
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ภายในโรงแรม
วันจันทรที่ 12 เมษายน 2553 พิคตัน– ไคคูรา – ลองเรือชมปลาวาฬ – ไครสเชิรช
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองไคคูรา ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ นารักริมฝงทะเลทางตะวันตก ซึ่งในอดีต เมืองไคคูรา เปนศูนย
กลางของเมืองทาเรือลาปลาวาฬ ตั้งแตป ค.ศ. 1843–1922 และยังเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ สําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยง
แกะ ไคคูรามีชื่อเสียงในเรื่องการจัดทัวรชมปลาวาฬมากและยังเปน

11.00 น.
12.45 น.

15.30 น.
ค่ํา

เจาแรกในนิวซีแลนด ที่จัดใหมีทัวรชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรือหรือ
เครื่องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดใหอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของทุกทานการชมปลาวาฬจะตองขึ้นอยูกับสภาพอากาศดวย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานลงเรือยอรชลําใหญที่มีความจุไดถึง 40-50 คน นําสูกลางทะเล
เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ จากการผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษพันธุซ
เพิม อยางใกลชิด ที่สุดซึ่งเปนสัตวที่สงางามที่สุดของโลกในธรรมชาติ ทาน
อาจจะไดพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ํา และยังอาจจะ
ไดชมปลาวาฬหลากหลายพันธุที่แวะเวียนเขามาเยือนแนวชายฝงในบางฤดูกาลอีกดวย
(ใชเวลาลองเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)
นําทานเดินทางกลับสูเมืองไครสทเชิรช
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพ
ี่ ัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา
ไครสเชิรช - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนสทาวน
ฟรี!! กอนโดลาและลูท – บอบพีค
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานออกเดินทางผานที่ราบแคนเทอรเบอรี่สู เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ผานชมทัศนียภาพ
สองขางทาง แวะเปลี่ยนอริยบถที่เมืองแอชเบอรตัน ชมทะเลสาบ
เทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟา ที่เรียกวาทะเลสาบสีเทอควอสย ที่มีความ
สวยงาม ชมโบสถเล็กๆ นารัก ซึ่งในปจจุบันยังใชในการประกอบพิธี
การตางๆ ใกลกันจะมี อนุสาวรียสุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสําริด
สรางไวเพื่อเปนการยกยองคุณความดีของสุนัขแสนรู นําทานสู
ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนไดชื่อวา Million Dollar
View ซึ่งมี ยอดเขาเมาทคุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือ
ยอดเขามีหิมะและธารน้ําแข็งปกคลุมตลอดป เปนฉากหลัง (สําหรับ
ทานที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอรชมยอดเขา กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเมืองควีนสทาวน ผานเมืองครอมเวลล ใหทานแวะซื้อผลไมนานาชนิดของนิวซีแลนด แลวเดินทางตอสู
เมืองควีนสทาวน ตั้งอยูริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามของเทือกเขาสีฟาและ
ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เมืองควีนสทาวนเปนเมืองแหงการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการเลนเจ็ตโบท สกี กอลฟ
หรือแมแตบันจี้จัมพ ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมที่นาตื่นเตนสําหรับผูรักความทาทายจากทั่วทุกมุมโลก (สําหรับทานที่ตองการ
จะรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ เชนการกระโดดบันจี้ และนั่งเรือเร็วนอกรายการทัวร กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2553
เชา

เที่ยง
บาย

!!! ฟรี ใหทา นไดสนุกสนานกับการนั่งกระเชากอนโดลาและลูท บนยอดเขาบอบพีค !!!
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพ
ี่ ัก MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเทา

วันพุธที่ 14 เมษายน 2553
ควีนสทาวน –มิวฟอรซาวด
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ออกเดินทางสูทางตอนใตผานเทือกเขาสูง ลัดเลาะริมทะเลสาบสวยและทุงหญาฟารมแกะสูเมืองเทอานาว และ
หยุดแวะพักผอนอริยาบท ชมทะเลสาบเทอานาว ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ เขาสูเขต
อุทยานแหงชาติมิวฟอรดซาวด ผานเขตปาพรุ ปาเบญจพรรณ ทุงกวาง เขาสูวนอุทยานแหงชาติมิวฟอรด
ซาวด MILFORD SOUND ในดินแดนสวนที่เปนฟยอรดแลนด FIORD
LAND ที่ถูกประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซึ่งมีในลักษณะ
นี้เพียง 2 แหงในโลก กลาวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเปนธารน้ําแข็งในยุค
โบราณ กัดเซาะหินทําใหน้ําทวมแทนที่กลายเปนอาวลึกระหวางทางทานจะไดชม
ความงามที่สรางโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราว
กระจก เปนทะเลสาบที่ทานจะสามารถมองสะทอนภาพภูเขา ซึ่งเปนวิวอยูเบื้องลาง
และใหทานดื่มน้ําแรบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชม
น้ําตกที่มีความยิ่งใหญที่ CHASM
เที่ยง
นําทานลองเรือสําราญ MILFORD CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ
โดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ําตกอันสูงตระหงานของ น้ําตกโบเวน ซึ่งมี
ความสูง160เมตรจากหนาผา ชมแมวน้ํานอนอาบแดดบนโขดหินอยางสบายใจ
พรอมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบนเรือ จากนั้นลองเรือกลับ
ทาเรือ เพื่อเดินทางกลับสูควีนสทาวน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพรอมเมนูพิเศษกุงมังกร Lobster ของนิวซีแลนด
นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเทา
วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2553 ควีนสทาวน – แอรโรวทาวน - โอมารามา – เมาทคุก - ไครสเชิรท
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองแอรโรทาวน เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเปนเมืองเหมืองทอง และ
ทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยูในลําธารขาง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เปนพิพิธภัณฑ
ที่จัดใหชมถึงประวัติศาสตรในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเปนอยูในสมัยนั้นที่นาสนใจ
คือ เรือ่ งราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา"ตื่นทอง" กับเขาดวยเหมือนกันถนนที่สําคัญคือ

เที่ยง
บาย

ค่ํา

บักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่สําคัญรานอาหาร รานขายของ
เรียงรายอยูสองฝง นําทานออกเดินทางจากเมืองควีนสทาวนเดินทางสูเมืองโอมา
รามา เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู
ระหวางทาง เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอรทเล็กๆ นารัก
ไวสําหรับนักทองเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิว ณ ภัตตาคาร
เดินทางผานเมืองทไวเซิล เมืองแหงตนไม ของนิวซีแลนด ระหวางทางชมทิวทัศนสองขางทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิวซีแลนด ผานชมทุงหญาที่เลี้ยมา วัว และเลี้ยงแกะที่แสนนารัก ผานชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเปนยอดเขาที่ปก
คลุมดวยหิมะ เพื่อเขาสูเมืองไครสเชิรช แวะใหทานไดชอปปงสินคาที่ระลึกของนิวซีแลนด อาทิ ครีม
รกแกะ หรือครีม
หนาเดง เซรั่มรกแกะ ชอคโกแล็ต ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑที่ทําจากขนแกะ ตางๆ เดืนทางถึงเมืองไครชเชิร
ทจากนั้นนําทานชมเมืองที่ไดชื่อวาเปน“เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผานชมสวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการประจํา
เมือง ชมความงามของแมน้ําเอวอน ผานชมสวนพฤกษศาสตร ผานชมพิพิธภัณฑแคนเทอเบอรี่ หลังจากนั้นนําทานชมวิว
ทิวทัศนของเมืองไครสทเชิรช บนยอดเขาแคชเมียร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมเมนูพิเศษเปาฮื้อทะเลใต และ ไวน แดง
นําทานเขาสูทพ
ี่ ัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา

วันศุกรที่ 16 เมษายน 2553
ไครสเชิรท - ออคแลนด - กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม
08.00 น.
ออกเดินทางสูออคแลนด โดยสายการบินแอรนิวซีแลนด เที่ยวบินที่ NZ 506
09.20 น.
เดินทางถึงออคแลนด เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
13.45 น.
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 492
21.30 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం0

ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจาํ นวนผูเดินทาง 15 ทานขึน้ ไป
โปรแกรมนี้ไมมีแถมกระเปาเดินทาง
เอกสารในการขอวีซา
หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (ถามีเลมเกาเอามาดวย)
รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
หลักฐานการเงิน โดยใชสําเนาถายจากสมุดเงินฝากสวนตัวยอนหลัง 6 เดือน
ใบเปลี่ยนชื่อ (ถามี)
ถาในกรณีที่แตงงานแลวมีใบทะเบียนสมรส และไมไดเดินทางพรอมกันทั้งสองคน เดินทางแคคนใดคนหนึ่ง ตองขอหนา
พาสปอรตและรูปถายของอีกทานที่ไมไดเดินทางมาดวย
จดหมายจากทางสายการบิน
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
เด็กอายุต่ํากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตองมี
หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา
( ซึ่งหนังสือยินยอมจะตองออกจากทางอําเภอเทานั้น )
ชําระวีซาเพียง 1,400.- บาท (วีซากรุป) และ วีซากรอกใบสมัครเพียง 1 ใบ
วีซาครอบครัว สามี-ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมเกิน 20 ป เปน เดี่ยว ครอบครัวละ 3,000 บาท
วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรต และตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น
กรณีที่ผูเดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยูตอ ไมกลับพรอมกรุป ตองยื่นวีซาเดี่ยว คาวีซาทานละ 3,000 บาท

อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย แอรเวย (TG)
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี (ยกเวน ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ
คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท.
อัตรานี้ไมรวม
คาทําหนังสือเดินทาง Passport
คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 3 อาทิตย พรอมมัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอ 1 ทาน
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ ใหทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซา กอน 15 วันทํางาน หรือกอน 2 สัปดาห
(เนื่องจากการยื่นวีซาประเทศนิวซีแลนด ตองใชเวลาในการยื่นวีซา 8-10 วันทําการ)
หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 14 วัน
หากยกเลิก กอนออกเดินทางใน 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีคาใชจายที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเงินในสวนที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือเฉพาะคาตั๋วเครื่องบินเทานั้น

หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปน
การชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์
ในการใชบริการนั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 10 วัน

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา
เมืองพิจารณาแลว
ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออก
วีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ
คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย

กรุณากรอกขอมูลตามความจริง เพื่อประโยชนในการยื่นขอวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
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แตงงานจดทะเบียน แตงงานไมจดทะเบียน
หยา
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3. ที่อยู.........................................................................................................................................................................
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โทรศัพท..................................................................................................................................................................
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หรือไม
เคย
ไมเคย

************************************************************

