กําหนดการเดินทางวันที่ 9 –16 / 10 – 17 เมษายน 2554
วันแรก
17.30 น.
19.30 น.

วันที่สอง
15.15 น.

ค่ํา

กรุงเทพฯ – ซิดนีย - ไครเชิรท
คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 ROW : T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน
เจาหนาที่ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
ออกเดินทางสูเมืองไครสทเชิรช โดยสายการบินอิมมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 418 โดยแวะที่พักเครื่องที่ ซิดนี่ย ประเทศ
ออสเตรเลีย กอนเดินทางสูไครสทเชิรส ( แวะพักเครื่องระหวางเวลา 07.45-09.15 น.)
ไครสทเชิรช – เทคาโป
เดินทางถึงเมืองไครสทเชิรช ประเทศนิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรเรียบรอยแลว (นิวซีแลนด
มีกฎหมายหามนําเขา อาหารสด และพืชผักเขาเมืองโดยเด็ดขาด)
จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เทคาโปเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามแวะเปลี่ยน
อริยบถที่เมืองแอชเบอรตัน แลวเดินทางตอสูเทคาโป ผานชมทัศนียภาพสองขางทาง
นําทาน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟา ที่เรียกวาทะเลสาบสีเทอควอสย ที่มี
ความสวยงาม ชมโบสถเล็กๆ นารัก ซึ่งในปจจุบันยังใชในการประกอบพิธีการตางๆ
ใกลกันจะมี อนุสาวรียสุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสําริด สรางไวเพื่อเปนการยกยอง
คุณความดีของสุนัขแสนรู
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THE GODLEY RESORT HOTEL (TEKAPO)

วันที่สาม

ไครสทเชิรช - รถไฟทรานซอัลไพน - โฮกิติกะ – ฟอกซ กลาเซียร

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟไครสเชิรช
ออกเดินทางโดย รถไฟทรานซ อัลไพน เอ็กซเพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป เปนรถไฟสายเดียว
ที่เชื่อมผานเทือกเขาตางๆ ถึง 8.5 กม. ใชเวลากอสรางนานถึง 15 ป ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดใน
นิวซีแลนด ซึ่งโอบลอมดวยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผานชมน้ําตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะ
บนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองขางทาง
เดินทางถึงสถานีรถไฟอาเธอรพาส Arthur’s Pass สถานีระหวางทาง รถโคชปรับอากาศรอรับทาน
เดินทางสูเมือง โฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนยกลาง
การผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันวา หินสี
เขียวนี้จะชวยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนําอํานาจ
มาสูตนและครอบครัว ใหทานไดเลือกซื้อเพื่อเปนของ
ฝาก (หากจะดี ตองใหคนอื่นซื้อให หรือซื้อใหคนอื่น)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทุกทานเดินทางตอไปยัง ฟอกซ กลาเซียร
และใหทานไดเลือกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอรเพื่อชมยอดเขา ไมรวมอยูในคาทัวร
ถาทานสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HEARTLAND HOTEL GLACIER หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ํา แบบพื้นเมือง (Western Dinner) ในโรงแรม

08.15 น.

10.40 น.

เที่ยง

ค่ํา
วันที่สี่
เชา

12.00 น.
13.00 น.

ค่ํา

ชมธารน้ําแข็งฟอกซ กลาเซียร - เมืองฮาส - ทะเลสาบวานากา – ควีนสทาวน
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั้นนําทุกทานเดินทางชมธารน้ําแข็ง “ฟอกซ กลาเซียร” ธารน้ําแข็งที่อยูในเวสตแลนด (WESTLAND NATIONAL
PARK) ที่อยูในเขตปาชื้นแหงเดียวของโลก ชมความมหัศจรรยของธาร
น้ําแข็งอันงดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอยางตอเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอยางไมหยุดยั้ง ธารน้ําแข็ง
สีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับ
และเดินทางผานเสนทางฮาสพาส สูเมือง (Hasst) ซึ่งแตเดิม ใชเปน
เสนทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่งเดินทางเปนแรมเดือน และ
ตอสูกับสภาพอากาศหนาวเย็น
เพื่อแสวงหาแหลงกําเนิดหยก
(GREEN STONE) ที่สองขางทางเต็มไปดวยปาเฟรนยักษที่เขียว
ชอุมตลอดทั้งเขา
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิว
นําทานเดินทางสูเมืองวานากา (Lake Wanaka) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบวานากา ใหทานไดแวะชมและถายรูปทะเลสาบวานากาที่
งดงามที่สุดแหงหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด ระหวางทางใหทานได
แวะชม เมืองมหัศจรรยของเลน และชมหองน้ําสมัยโรมันที่ Puzzling World กอนเดินทางสูเมืองควีนสทาวน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือเทียบเทา

วันที่หา
เชา

เที่ยง

ค่ํา
วันที่หก
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ควีนสทาวน –มิวฟอรซาวด
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
นําทานลองเรือสําราญ MILFORD CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ
โดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ําตกอันสูงตระหงานของ น้ําตกโบเวน ซึ่งมี
ความสูง160เมตรจากหนาผา ชมแมวน้ํานอนอาบแดดบนโขดหินอยางสบายใจ
พรอมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบนเรือ จากนั้นลองเรือกลับ
ทาเรือ เพื่อเดินทางกลับสูควีนสทาวน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมเมนูพิเศษกุงมังกร Lobster ของนิวซีแลนด
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือเทียบเทา
ควีนสทาวน - ยอดเขาเมาทคุก - ทะเลสาบเทคาโป – ไครสทเชิรช
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองครอมเวลล ใหทานแวะซื้อผลไมนานาชนิด ของนิวซีแลนดกอน
เดินทางสูเมืองโอมารามา เมืองเล็กๆ ระหวางทาง เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอรทเล็กๆ
นารัก ไวสําหรับนักทองเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิว
นําทานสู ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนไดชื่อวา Million Dollar
View ซึ่งมี ยอดเขาเมาทคุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอด
เขามีหิมะและธารน้ําแข็งปกคลุมตลอดป เปนฉากหลัง (สําหรับทานที่สนใจ
จะนั่งเฮลิคอปเตอรชมยอดเขา กรุณาติดตอหัวหนาทัวร) จากนั้นนําทานออก
เดินทางสู เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ทาน ชมทะเลสาบเทคาโป
ที่มีสีเขียวอมฟา ทีเรียกวาทะเลสาบสีเทอควอสย ที่มีความสวยงาม ชมโบสถเล็กๆ
นารัก ซึ่งในปจจุบันยังใชในการประกอบพิธีการตางๆ ใกลกันจะมี
อนุสาวรียสุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสําริด สรางไวเพื่อเปน
การยกยองคุณความดีของสุนัขแสนรู
จากนั้นเดินทางสูเมือง
ไครสทเชิรช แวะใหทานไดชอปปงสินคาที่ระลึกของนิวซีแลนด
อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนาเดง เซรั่มรกแกะ ชอคโกแล็ต
ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑที่ทําจากขนแกะ ตางๆ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ด
เชา

11.00 น.
12.45 น.

15.30 น.
19.00 น.

วันที่แปด
เชา
13.00 น.
15.55 น.

วันที่เกา
01.10 น.

ไครสทเชิรช – ไคคูรา – ชมปลาวาฬ - ไครสทเชิรช
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองไคคูรา ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ นารักริมฝงทะเลทางตะวันตก ซึ่งในอดีต เมือง
ไคคูรา เปนศูนยกลางของเมืองทาเรือลาปลาวาฬ ตั้งแตป ค.ศ. 1843–1922 และยังเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ
สําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ ไคคูรามีชื่อเสียงในเรื่องการ
จัดทัวรชมปลาวาฬมากและยังเปนเจาแรกใน
นิวซีแลนด ที่จัดใหมีทัวรชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรือหรือ
เครื่องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดใหอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกทานการชมปลาวาฬจะตองขึ้น
อยูกับสภาพอากาศดวย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานลงเรือยอรชลําใหญที่มีความจุไดถึง 40-50 คน นําสูก ลางทะเล เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ จากการ
ผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษพันธุซเพิม อยางใกลชิด ที่สุดซึ่งเปนสัตวที่สงางามที่สุดของ
โลกในธรรมชาติ ทานอาจจะไดพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ํา และยังอาจจะไดชม
ปลาวาฬหลากหลายพันธุที่แวะเวียนเขามาเยือนแนวชายฝงในบางฤดูกาลอีกดวย
(ใชเวลาลองเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)
นําทานเดินทางกลับสูเมืองไครสทเชิรช
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมเมนูพิเศษกุงมังกร Lobster เปาฮื้อทะเลใต + ไวน แดง 1 แกว
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก REDWOOD MOTEL หรือเทียบเทา
ไครสทเชิรช - ชิมไวน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูไรไวนเนอรี่พื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด ใหทานไดเลือกซื้อและชิมไวนตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินไครสทเชิรชเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
ออกเดินทาง โดยสายการบิน EK 419 โดยแวะที่พักเครื่องที่ ซิดนี่ย ประเทศออสเตรเลีย กอนเดินทางสูกรุงเทพ
( แวะพักเครื่องระหวางเวลา 18.15 – 19.45 น.)
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ంంంంంంంంం0

Tour Code KIWI 02 – (EK)

กําหนดการเดินทาง 9 - 16 / 10 – 17 เมษายน 2554
อัตราคาบริการ
คณะผูเดินทาง
ผูใหญ
เด็กพักกับ 1 ผูใหญ
เด็กพักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานพัก 1 หอง ทานที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

84,900.-บาท
81,900.-บาท
80,900.-บาท
75,900.-บาท
8,500.-บาท
1,800.-บาท

52,900.-บาท
49,900.-บาท
46,900.-บาท
39,900.-บาท
8,500.-บาท
1,800.-บาท

ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป
โปรแกรมนี้ไมมีแถมกระเปาเดินทาง
ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไมรวมตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด
ราคานี้ไมรวมคาทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด

อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอิมมิเรตส แอรไลน (EK)
คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศนิวซีแลนดตามที่ระบุในโปรแกรม
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%

เอกสารในการขอวีซาตองทําเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (ถามีเลมเกาเอามาดวย)
รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง / หรือ 2 นิ้ว
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถามี) สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา(ถามี)
ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษ
หลักฐานการเงิน โดยใชสําเนาถายจากสมุดเงินฝากสวนตัวยอนหลัง 6 เดือน
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
เด็กอายุต่ํากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตองมี
หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา ซึ่งหนังสือยินยอมจะตองออกจากทาง
อําเภอเทานั้น
วีซากรุป จะไมติดในเลมพาสปอรต และตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น คาวีซาทานละ 1,700 บาท
กรณีที่ผูเดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยูตอ ไมกลับพรอมกรุป ตองยื่นวีซาเดี่ยว คาวีซาทานละ 3,300 บาท

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
การจองทัวร สงหนาพาสปอรต พรอมเงินมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท ตอ 1 ทาน
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ ใหทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด กอน 21 วันทํางาน หรือกอน
3 สัปดาห (เนื่องจากการยื่นวีซาประเทศนืวซีแลนด ตองใชเวลาในการยื่นวีซา 8-10 วันทําการ)
คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ

-หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด ไมทันกําหนดและทางบริษัทฯตองออกตั๋ว
กับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ

กรณีวีซาไมผาน
-ถาหากผลวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติ ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายตามความจริงบางสวนที่ทางบริษัทไดจายไปและไม
สามารถยกเลิกไดทัน สวนคาตั๋วเครื่องบินทางบริษัทจะดําเนินการทําเรื่องคืนเงินใหตามจริงที่สายการบินทําการคืนใหใช
เวลาประมาณ 3 เดือน (การทําเรื่องคืนเงินคาตั๋วขึ้นอยูกับเงื่อนไขแตละสายการบิน)
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด ในกรณีที่วีซาของทานไมไดรับการอนุมัติ

การยกเลิก
- กรุณาแจงยกเลิกลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด
- กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองเก็บ 50% ของอัตราคาบริการทั้งหมด
- กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

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
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