SOUTH & NORTH ISLAND
[TSS-FOX] 9D 7N
เริ่ มต้น

112,900.-

ควีนส์ ทาวน์ – ขึน้ กระเช้ ากอนโดล่า –ล่องเรื อกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ
ชมธารนํา้ แข็งฟ็ อกซ์ กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์ อลั ไพน์ – ไคร้ สท์ เชิร์ช -โรโตรัว
อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ - ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี - อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง

 เมนูเป๋ าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุภาพ อ่อนน้อม
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

กําหนดการเดินทาง
เดือน กันยายน 2562
เดือน ตุลาคม 2562
เดือน พฤศจิกายน 2562
เดือน ธันวาคม 2562

14 - 22
12 – 20
9 – 17
7 - 15

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์

15.00 น.

18.45 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนําเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

ควีนส์ ทาวน์

10.45 น.

ถึงสนามบินเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซี แลนด์ นํา ท่านผ่านการเอ็ กซเรย์
ตรวจกระเป๋ าที่ถือขึ้นเครื่ อง (HAND CARRY ) และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋ า
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ควีนส์ทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ ................. (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศ นิวซี แลนด์ ควีนส์ทาวน์ต้งั อยูบ่ นเกาะใต้ของนิวซี แลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ เป็ นเมือง
ที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขา มีทะเลสาบที่น่าตื่นตาตื่นใจ, ถนนคนเดินเล็กๆ และเป็ นจุดโฟกัสสําหรับหลายของกิจกรรม
ผจญภัยหลายสิ บชนิด เป็ นเมืองที่มีกลิ่นอายที่ดี เมืองนี้เป็ นเมืองที่เหมาะสําหรับทั้งการท่องเที่ยวสําหรับบุคคล
ทัว่ ไป รวมไปถึงหนุ่มสาวที่ตอ้ งการสถานที่โรแมนติก เพื่อการฮันนีมูนอีกด้วย ผ่านชม Queenstown Arts Centre
ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมความงามของเมืองควีนส์ทาวน์ แวะร้าน Hetties Rock & Crystal Shop ให้ท่านเลือกซื้ อ
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

.............. น.
..............

น.

คํา่

วันที่สาม

ควีนส์ ทาวน์ – แอร์ โร่ ว์ทาวน์ – ล่ องเรื อกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

นําท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยงั คงมีทองอยูใ่ นลํา
ธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั ให้ชมถึงประวัติศาสตร์ ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิต

11.45 น.

13.00 น.

คํา่

ความเป็ นอยูใ่ นสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่
สําคัญคือบักกิ้งแฮมสตรี ท (Backingham Street) ซึ่ งมีสถานที่สาํ คัญร้านอาหาร ร้านขายของเรี ยงรายอยูส่ องฝั่ง
เตรี ยมพร้อมขึ้นเรื อที่ท่าเรื อล่ องเรื อกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW ) หลายคนเรี ยกขานเป็ นเรื อในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเนื่องจากเป็ นเรื อที่มีส่วนในการขนส่งสิ นค้าและผูโ้ ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็ น
เพียงลําเดียวซึ่ งเหลือตกทอดมาจากยุคที่การทําเหมืองเจริ ญรุ่ งเรื อง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็ นเรื อกล
ไฟรุ่ นอนุรักษ์ ที่ใช้พลังงานไอนํ้าจากถ่านหิ น เป็ นเครื่ องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรื อตกแต่งด้วยไม้และ
ทองเหลืองอย่างงดงามเป็ นเรื อโดยสารเพียงหนึ่งในไม่กี่ลาํ ซึ่ งเหลืออยูใ่ นซี กโลกใต้ที่ยงั คงใช้พลังงานจากถ่านหิ น
รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์ บีควิ ภายในฟาร์ ม
ชมการ สาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์ พคี ฟาร์ ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสตั ว์ วอลเตอร์ พีคฟาร์ มแกะบนยอดเขาใน
บรรยากาศริ มทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของนิวซี แลนด์ ชมโชว์สุนขั ต้อนแกะจากฟาร์ มพื้นเมือง
ดูการทํางานของสุนขั เลี้ยงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซึ่ งขนแกะนี้ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสี ยง
ของนิวซี แลนด์ รวมทั้งสัตว์น่ารักๆ พร้อมให้อาหารสัตว์ต่างๆจากนั้นล่องเรื อกลับสู่ท่าเรื อเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

ควีนส์ ทาวน์ – แอร์ โรว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจีจ้ มั พ์ – ผ่านชมการเล่ นเรื อเร็ว - อิสระช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยงั คงมีทองอยูใ่ นลํา
ธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่จดั ให้ชมถึงประวัติศาสตร์ ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิต
ความเป็ นอยูใ่ นสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่
สําคัญคือบักกิ้งแฮมสตรี ท (Backingham Street ) ซึ่ งมี สถานที่สาํ คัญร้านอาหาร ร้านขายของเรี ยงรายอยูส่ องฝั่ง
นําท่านชม การกระโดดบันจี้ (bungy jump ) พลาดไม่ได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จมั ป์
กิจกรรมชวนหวาดเสี ยวอันเลื่ องชื่อของนิวซี แลนด์ ถือเป็ นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสูงถึง 43
เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่ งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็ นต้นกําเนิดของการกระโดบันจี้จมั ป์ ที่โด่งดังไปทัว่
โลก จึงทําให้ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวใจกล้าหลัง่ ไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้ งที่นี่ยงั มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม
อีกด้วย ผ่านชม การเล่ นเรื อเร็วช็อตโอเวอร์ ( Shotover Jet ) เป็ นเรื อแล่นด้วยความเร็ วสูงไปตามแม่น้ าํ
ช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิ น ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน
360 องศา มีการเหวี่ยงคล้าย
บานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงนํ้า ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิ ดบริ การตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทาง
เรื อเจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็ นต้นตํารับของเรื อเจ็ท มีผมู้ าท้าทายความหวาดเสี ยวนี้แล้ว
กว่า 2ล้านคน เป็ นเรื อที่ได้รับการออกเเบบเป็ นพิเศษ ลําตัวเรื อทําด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่น
ประมาณ1.30ชม. (สํ าหรับท่ านใดที่สนใจกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

เที่ยง

บ่ าย

คํา่

จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมือง และ ช้อปปิ้ งสิ นค้าจากย่านตัว เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่ งถือเป็ นเมืองชื่อดังของประเทศ
เป็ นเมืองท่องเที่ยว และเป็ นเมืองแห่งกิจกรรมท้าทายความหวาดเสี ยวอันดับหนึ่ง ที่นกั ท่องเที่ยวต่างๆๆจะต้อง
เดินทางมาที่นี่ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าจาดตั วเมือง “ควีนส์ทาวน์ ” ซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเยงของชาว
นิวซี แลนด์ และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพ กับมุมสวยๆๆ อาทิ ร้านของหวาน รี มาร์ ค เคเบิ้ล หอนาฬิกา เป็ นต้น
!!! ฟรี ให้ ท่านได้ นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ชมวิวบนยอดเขาบ๊ อบพีค
รับประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊ อบพีค
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ควีนส์ ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธารนํ้าแข็งฟ็ อกซ์ กลาเซียร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นเดินทางผ่าน เส้ นทางฮาสพาส สู่ เมือง (HASST) ซึ่ งแต่เดิมใช้เป็ นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่ ง
เดินทางเป็ นแรมเดือน และต่อสู้กบั สภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกําเนิดหยก (GREEN STONE ) ที่
สองข้างทางเต็มไปด้วยป่ าเฟิ ร์ นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา นําท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา เมืองเล็กๆ ศูนย์กลาง
ของเกาะใต้ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบวานากา ที่มีทิวทัศน์แสนงดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซี แลนด์ ประดับ
ประดาไปด้วยพืชพรรณสี สนั สดใส ทั้ง แดง ส้ม แสด ทอง ชมพู ตัดกับสี ฟ้าสดของท้องฟ้าใส และสี ใสๆของนํ้า
แห่งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดขอ งผลงานศิลปิ นเอกชั้นครู โดยเฉพาะบริ เวณโดยรอบของทะเลสาบ
วานาก้า เห็นต้นไม้ใบสี สวยงามไปทั้งต้น เรี ยงรายของตลอดฝั่ง เชิญสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ที่ยงั คงรักษา
ธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญเสี ยไป และเที่ยวชมและถ่ายรู ปทะเลสาบวานากาอันงดงาม ระหว่างทางให้ท่านได้ แวะช ม
ห้องนํ้าสมัยโรมัน (Puzzling World) เมืองมหัศจรรย์ของเล่น (ถ่ายรู ปด้านนอก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่ องธารนํ้าแข็ง จึงทําให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ ธารนํ้าแข็งที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยาน
แห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์ โจเซฟกลาเซีย และฟ็ อกซ์ กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธาร
นํ้าแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซี ยทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริ เวณที่มีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลา
หรื ออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารนํ้าแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้ จากนั้นนําท่าน ชมฟ๊ อกกลา
เซียร์ มีความสวยงามอยูใ่ นเขตป่ าฝน พบกับความมหัศจรรย์ของธารนํ้าแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอด
ทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารนํ้าแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสี เขียวมรกตอันงดงาม สําหรับ
จุดชมธารนํ้าแข็งฟ็ อกซ์แบบชัดๆ อยูเ่ ลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสนั ไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมอง
ย้อนกลับมาจะเห็นธารนํ้าแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริ บตาเลย (ให้ ท่านได้ เลือกสนุกสนาน
กับการนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมยอดเขา ไม่ รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้ าท่ านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารคํา่ ภายในห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่หก

โฮกิตกิ ะ – รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ - ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่าน ชมเมืองโฮกิตกิ ะ เมืองเล็กๆตั้งอยูร่ ิ มทะเลเป็ นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มี
หอนาฬิกาที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมือง เป็ นเมืองที่มีความชํานาญ เรื่ องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหิ นสี เขียวหรื อ หยก
ซึ่ งมีความสําคัญด้านจิตวิญญาณเป็ นอย่างมากสําหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็ นวัส ดุที่แข็งแกร่ งที่สุดที่
ชาวเมารี รู้จกั ถูกนํามาใช้ทาํ อาวุธ เครื่ องมือและเครื่ องประดับส่วนตัว เชื่อกันว่าหิ นสี เขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ
แข็งแรง และจะนําอํานาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสี เขียวและซื้ อหยกเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์ พาส ARTHUR’S PASS สถานีระหว่างทางจากนั้นนําท่าน นั่งรถไฟ
ทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์ เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็ นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ
ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์ แห่งซี กโลก
ใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเส้นทางซึ่ งโอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะ และต้นไม้หลากสี เปลี่ ยนไปตามฤดูกาลที่สวย
ที่สุดสลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรี ยงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงามดัง่ ภาพวาด เพลิดเพลิน
ไปตลอดสองข้างทางโดยต้นไม้หลากสี เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิ ร์ฟพร้ อมไวน์ แดง
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่เจ็ด

สนามบินไคร้ สท์ เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์

เช้ า

นําท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโรโตรัว โดยสายการบิน......... เที่ยวบินที่ .............
ถึงเมืองโรโตรัว หลังจากรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านสู่ TE PUIA ซึ่ งเป็ นศูนย์วฒั นธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุม
ของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่ องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํ้าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่
เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความ
ร้อนใต้พ้ืนดินใน นําท่านเข้าชม เรนโบว์สปริง (RAINBOW SPRINGS) ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับ
ผูม้ า เยือนและรักในธรรมชาติ บ่อนํ้าเรนโบว์เป็ นบ่อนํ้าแร่ ซ่ ึ งผลิตนํ้าจํานวน 2.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็ นที่อยูอ่ าศัย

................น.
............ น.

บ่ าย

คํา่

ของปลาเทร้ามีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริ กาเหนือร่ มรื่ นด้วยพันธ์ไม้พ้ืนเมืองได้แก่ แคลิฟอร์ เนียแดง , ซิ ลเวอร์ เฟิ ร์ น
ได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจําชาติ นอกจากนี้ยงั มีนกพื้นเมืองสายพันธ์ต่างๆ หลายชนิด อาทิ นกทุย (TUI),
นกพิราบพื้นเมือง, นกแก้วเกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็ นนกที่ได้รับการคุม้ ครอง นอกจากนี้ยงั มีกิ้งก่าทัวทารา สัตว์
ก่อนประวัติศาสตร์ ที่อาศัยอยูเ่ มื่อ 225 ล้านปี ก่อนคริ สตกาล สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ยาวนานถึง 100 ปี หรื อมากกว่า
นั้น KIWI HOUSE บ้านของนกกี วี่ ที่มีอยูเ่ ฉพาะในนิวซี แลนด์เท่านั้นเป็ นสัตว์พ้ืนเมืองที่มีชีวิตอยูถ่ ึง 70ล้านปี
มาแล้ว
รับประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SUDIMA LAKE ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด

โรโตรัว – อโกรโดม – อ๊ อคแลนด์ –ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

นําท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME ) เป็ นฟาร์ มเลี้ยงแกะซึ่ งปรับปรุ งเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซี แลนด์แต่
ที่อโกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยัง
มีการแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดนํ้านมวัว และ การแสดงสุนขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุนขั แสนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองอ๊อคแลนด์ต้งั อยูท่ างตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซี แลนด์ เป็ นเมือง
ใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิ ฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่ ว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน
และเป็ นเมืองที่สาํ คัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซี แลนด์ อีกทั้งที่นี่ยงั มีท่าเรื อริ มอ่าวที่สวยงาม
และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์ ,ย่านกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน ,โอ๊ก
แลนด์ โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่ งบน
ถนนควีนส์ ซึ่ งเป็ นแหล่งขายสิ นค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้ อหรื อจะเข้าชมคาสิ โนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
นิวซี แลนด์อีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SCENIC HOTEL AUCKLAND หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่เก้ า

อ๊ อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นําท่านชมเมืองอ๊อคแลนด์ ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่
ตั้งอยูบ่ นเนินเขา จากนั้นนําท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์ แนล ถนนที่เป็ นที่ต้งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่
รุ่ นบุกเบิก สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอ๊ อคแลนด์
ออกเดินทางจากอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

น.
13.10 น.
20.25 น.
11.30



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

112,900.110,900.106,900.100,900.23,900.-

77,900.75,900.71,900.65,900.23,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถงึ 15 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** ไม่ รวมค่าวีซ่าเดีย่ ว 6,600 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ ป 3,400 บาท ต่ อ ท่ าน ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทําหนังสื อเดินทาง Passport
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์
ไม่ รวมทิปต่าง ๆ เช่ น ทิปไกด์ 3 เหรียญ และพนักงานคนขับ 3 เหรียญ ต่อคนต่อวัน
ส่ วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่ มีเพราะควรยกกระเป๋าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์)
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้งกับทางบริษัทให้ ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกค้ามีความจําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั ห มดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่า นิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ามัดจํา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด

กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจําทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กับทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซ่าก่ อน 21 วันทําการ
** การยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทําการ) **
*** เนื่ องจากสถานทูตนิวซีแลนด์ เปลี่ยนระเบียบใหม่ การยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ต้องส่ งเอกสารไปพิจารณาที่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเอกสารที่ยื่นจะต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ***
1. สํ าหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่ มเก่ าให้ แนบมาด้ วย)
รู ปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา , ใส่ชุดครุ ย , หรื อใส่ชุดราชการ , ไม่ยิ้ม , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บา้ น / เบอร์ ที่ทาํ งาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี ที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่ค่สู มรสเสี ยชีวิต ) ใบมรณะบัตร ต้องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ชื่ อ – นามสกุล ตรงตามหน้ า PASSPORT
(อัพเดตยอดเงินก่อนวันทีจ่ ะยื่นวีซ่าไม่เกิน 30 วัน)
จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) *** ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ได้ ***

หนังสื อรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทํางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน ) หรื อ สําเนาใบทะเบียน
พาณิ ชย์ และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ พร้ อมประทับตรายางบริษัท

3. กรณีทําธุรกิจส่ วนตัว (แต่ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํ หนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการ
เพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สํ าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
3. สํ าหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)

เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี จะต้องมี หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ทาํ จากที่ว่าการอําเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
กรณี ผเู้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 15 ปี ขอสําเนาสูติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ ) (ภาษาอังกฤษ)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา) (ภาษาอังกฤษ)
สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรื อ มารดา(ภาษาอังกฤษ)
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรื อ มารดา (ภาษาอังกฤษ)
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั บุตร (ภาษาอังกฤษ)

4. สํ าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กับทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น ค่าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผ้เู ดินทาง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ งเจ้าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษัทใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อบางส่วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุก ารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทา งในกรณีที่มีผ้เู ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ง ให้ ผ้เู ดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 15 วัน

แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
*** กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง ***
*** กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ เท่ านั้น ***
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย.................................................................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง...........................................................................................................................................
คุณมีการเปลีย่ นชื่ อ - นามสกุลหรื อไม่ (ถ้ ามีโปรดระบุชื่อ – นามสกุล เดิม )................................................................... ..................................................
วัน เดือน ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ .............................. สัญชาติ........................ สถานทีเ่ กิด............................ประเทศ ............................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่ .................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้าน / ถนน .........................................................................
แขวง …………………...………… เขต …………………......………. จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ……….......
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ..................................................... ทีท่ าํ งาน ....................................................... มือถือ ............................................................
E-Mail ...........................................................................................................................................................................................................................
สถานภาพ ............ โสด
............ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้ จดทะเบียน)

........... หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนํามาแสดงด้ วย)
............ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนํามาแสดงด้ วย)

ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่ อ - นามสกุล ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของคู่สมรส .................................. จังหวัดทีเ่ กิด ...................................... หมายเลขบัตรประชาชน ..................................................
เชื้อชาติ ................................................. สัญชาติ .................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ านของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่ ..……….. ซอย ...……………………… . หมู่บ้าน / ถนน ……………………… ......
แขวง …………………………… เขต ..................................................
จังหวัด ............................................................
รหัสไปรษณีย์……….........
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน .......................................................... มือถือ ...........................................................
E-Mail ..........................................................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกีย่ วกับด้ านอาชีพ การงาน ( โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่ อบริษัททีท่ าํ งาน ..........................................................................................................................................................................................................
วันทีเ่ ริ่มการทํางาน ...................................... ตําแหน่ งงาน ........................................................................... เงินเดือน ................................... บาท
ทีอ่ ยู่ของบริษัททีท่ าํ งาน เลขที่ .....................หมู่ ...............ซอย ........................................... หมู่บ้าน / ถนน .................................................................
แขวง ............................................ เขต ..................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์…………….......
มีหนังสื อเดินทางมาแล้วทั้งหมด ......................... เล่ม
หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มเก่า .................................................................................
วันทีอ่ อก ...................................................................................... หมดอายุ ...................................................................................................................
หนังสื อเดินทางปัจจุบันเลขที่ ............................................................ วันทีอ่ อก.....................................หมดอายุ....................................
.......................
วัตถุประสงค์ในการไปนิวซีแลนด์ ...................................................................................................................................................................
...............
ท่านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซ่านิวซีแลนด์ หรื อ ประเทศอื่นๆ หรื อไม่ ..............................................................................................................................

