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NT341
ทวัรน์วิซแีลนด ์ควนีสท์าวน ์ไครส้ทเ์ชริช์ วอลเตอรพ์คีฟารม์ 9 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรน์วิซแีลนด ์, 9 วัน 7 คนื ,

HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL  , AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  , ROTORUA SUDIMA HOTEL  ,
QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL

อ็อคแลนด ์- สะพานฮารเ์บอร ์- ยา่นQueen street - Parnell Village - หอคอยสกายทาวเวอร ์- มาตามาตา -
หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ 

โรโตรวั - อะโกรโดมฟารม์ทวัร ์- ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารพีรอ้มอาหารค่าํ - ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี- ทะเลสาบโรโตรวั
- ถ้าํหนอนเรอืงแสงไว

โตโม ่- ไครส้ทเ์ชริช์ - แอชเบอรต์นั - ทะเลสาบเทคาโป - CHURCH OF GOOD SHEPHERD - โอมารามา่ - ครอมเวลล ์-
ควนีสท์าวน ์

เรอืกลไฟโบราณ - ทะเลสาบวาคาทปีู - วอลเตอรพ์คีฟารม์ - การกระโดดบนัจ ี- เจท้โบ๊ท - นงักระเชา้สูย่อดเขาบ๊อบส ์
ทะเลสาบวานากา้ - ฮาสท ์- ฟ๊อกซก์ลาเซยีร ์- โฮกติกิะ - นงัรถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- ไครส้ทเ์ชริช์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์

15.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย (TG)
เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและบรกิารเอกสารในการเดนิทาง

18.45 น.
ออกเดนิทางสู ่อ็อคแลนด ์โดยเทยีวบนิท ีTG 491

วนัท ี2



อ็อคแลนด ์- ชมเมอืง - หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) - ช็อปปิง

10.45 น.
เดนิทางถงึ เมอืงอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงอ็อคแลนด ์เมอืงทใีหญ่อันดับหนงึ เป็นเมอืงทสํีาคัญทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ 

นําทา่นชมทา่เรือรมิอ่าวทสีวยงามเต็มไปดว้ยเรือนับรอ้ยลํา ชม สะพานฮารเ์บอร ์

นําทา่นผา่นชม ยา่น Queen street ทเีป็นถนนสายสําคัญย่านการคา้ และตกึสําคัญของเมอืง

ผา่นชมย่าน Parnell Village ทไีดรั้บการกลา่วขานวา่เกา่แกแ่ละสวยงาม รวมถงึนับรถภา่นชม Parnell Rose Garden สวนทรีวมพรรณไม ้
และดอกไมโ้ดยเฉพาะดอกกหุลาบเป็นจํานวนมาก 

หลังจากนันนําทา่นขนึชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทสีงูถงึ 328 เมตร โดดเดน่เป็นสญัลักษณ์สงา่งามของโอ๊คแลนด ์สกาย
ทาวเวอร ์จัดเป็นสงิปลกูสรา้งทสีงูทสีดุในซกีโลกใต ้เปิดใหบ้รกิารตังแตเ่ดอืนสงิหาคมค.ศ.1997
โดยดา้นบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมอืงโอ๊คแลนดไ์ดก้วา้งไกลกวา่ 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแหง่นี ถอืเป็นสว่นหนงึของ
สกายซติคีอมเพล็กซ ์ซงึประกอบไปดว้ย คาสโิน ทเีปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชวัโมง รา้นอาหาร บาร ์คาเฟ่ และโรงแรม
เรียกไดว้า่มคีรบทกุอย่างไวค้อยใหบ้รกิาร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ อาหารจนี ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AUCKLAND GRAND MILLENNIUM หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อ็อคแลนด ์- หมูบ่า้นฮอบบทิ - โรโตรวั - อะโกรโดม - ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารพีรอ้มอาหารค่าํ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา เยียมชม หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สมัผัส
ประสบการณ์เบอืงหลังของสถานทถี่ายทําภาพยนตรไ์ตรภาค ฟอรม์ยักษ์ เรือง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ ขอผูกํ้ากับ เซอรปี์เตอร์
แจ๊คสนั ใหท้า่นไดช้นืชมพนืทอัีนสวยงามของฟารม์เลยีงแกะ ทมีพีนืทมีากกวา่พันเอเคอร ์ประกอบกับววิทวิทัศนข์องเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์(Kaimai
Ranges) อันตระการตา 

นําชม หมูบ่า้นฮอบบทิ ในภาพยนตรดั์งเรือง The Hobbit มจํีานวน 44 หลัง แตล่ะหลังถูก ออกแบบใหแ้ตกตา่งกันไป
บางหลังก็ปกคลมุไปดว้ยหญา้และบางหลังก็ปลกูดอกไมส้วยงาม หนา้บา้น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

บา่ย
นําทา่นเดนิทางตอ่ดว้ยรถโคช้สู ่เมอืงโรโตรวั เมอืงทเีต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใตพ้ภิพ มี
ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเพราะเป็นเมอืงทมีคีวามรอ้นจากใตด้นิทสีามารถปรุง
อาหารไดโ้ดยการนําเนือสตัวไ์ปฝังในดนิทมีคีวามรอ้นสงูจนกวา่จะสกุ อาหารนีชาวเมารี เรียกวา่ฮังง ิ(HANGI)
นอกจากนีเมอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทสํีาคัญของเกาะเหนือ ทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมามากทสีดุ 

นําทา่นสู ่อะโกรโดม ฟารม์ทวัร ์(AGRODOME FARM) ฟารม์เลยีงแกะใหญ่แหง่หนงึของเมอืงโรโตรัว
และเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ขา้ชมภายในฟารม์ทมีเีจา้แกะขนปยุแสนน่ารักใหท้า่นไดส้มัผัสอย่างใกลช้ดิ และนอกจากนียังมฟีารม์วัว
ฟารม์อัลฟากา้ ผา่นชมตน้กวีแีละพชืพันธุต์น้ไมต้า่งๆของนวิซแีลนดท์เีป็นธรรมชาตแินะน่าอยู่ของเมอืงนี 



จากนันใหท้า่นไดอ้สิระในการชอ้ปปิงท ีรา้นคา้ของฟารม์

ค่าํ
รับประทานอาหาร ทปีรุงแบบชาวเมาร ี

พรอ้มชม โชวก์ารแสดงของชาวพนืเมอืงเมารี

ทพีกั
ROTORUA SUDIMA HOTEL/ WAIORA LAKEDIDE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
โรโตรวั - ศนูยว์ฒันธรรมเมาร ี- ถ้าํหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่- อ็อคแลนด ์- ไครส้ทเ์ชริช์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

แลว้นําทา่นสู ่ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA) ซงึเป็นศนูยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมอืของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม ้
และการทอเครืองนุ่งหม่ พรอ้มชมบอ่น ้าํพรุอ้น บอ่โคลนเดอืด สงิ
มหัศจรรยท์เีกดิขนึจากพลังความรอ้นใตพ้ภิพทพีวยพุง่จากพนืดนิโดยผสมแร่ธาตตุา่ง  ๆตามธรรมชาต ิ

นําทา่นเดนิทางจาก ทะเลสาบโรโตรวั ผา่น ฟารม์เลยีงแกะ ฟารม์กวาง ฟารม์ววั
และเนนิเขานอ้ยใหญ่สูเ่มอืงไวโตโม่ทมีถี ้าํหนอนเรืองแสงอันเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีง 

จากนันนํา ทา่นเขา้ชม ถ้าํหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ ้าํทมีหีนอนเรืองแสงเปลง่ประกายระยบิระยับเป็นลา้น  ๆตัว
ดังดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามค่าํคนืนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิหีาดไูดย้าก
โดยไกดท์อ้งถนิจะนําทา่นนังเรือเขา้ไปในถ ้าํอันเงยีบสงบอันเป็นทอียู่ของหนอนเรืองแสงและทา่นจะไดช้มความงดงามของถ ้าํหนิงอกหนิยอ้ยที
เกดิขนึตามธรรมชาตเิป็นสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมของนวิซแีลนดอ์กีแหง่ทพีลาดไม่ได ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบ์คีวิ 

จากนันเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศแหง่ เมอืงอ็อคแลนด์

......... น.
ออกเดนิทางจาก อ็อคแลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทยีวบนิท ี....

......... น.
ถงึสนามบนิ เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ เมอืงใหญ่อันดับสามของประเทศนวิซแีลนด ์นําทา่นชม เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ทไีดรั้บสมญานามวา่
“เมอืงอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ไครส้ทเ์ชริช์ - แอชเบอรต์นั - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรยีส์นุขัตอ้งแกะ โอมารามา่ - ครอมเวล - ควนีสทาวน์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงแอชเบอรต์นั เมอืงทอียู่ทุง่ราบแคนเทอรเ์บอรร์ีทคีนสว่นใหญ่มอีาชพีทํา ฟารม์เลยีงแกะ หรือฟารม์วัว
ใหท้า่นไดแ้วะชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงไม่วา่จะเป็นผลติภัณฑ ์บํารุงผวิ เซรัม ครีมลาโนลนิ หรือจะชอืของฝาก อาทเิชน่ตุก๊ตาแกะ

เดนิทางตอ่สู ่ทะเลสาบเทคาโป ทสีวยงามและเงยีบสงบน ้าํในทะเลสาบมสีเีขยีวอมฟ้าหรือบางทา่น เรียกวา่ทะเลสาบสนี ้าํนม
สพีเิศษนีเกดิจากแร่ธาตผุสมกับธารน ้าํแข็งของภเูขาทมีหีมิะปก คลมุตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์นัุขตอ้นแกะ ทเีจา้ของฟารม์ให ้



ความสําคัญมากเพราะชว่ยเจา้ของในการตอ้นแกะในฟารม์อันกวา้งใหญ่ 

และใกล ้ๆ กันนัน ทา่นจะไดเ้ห็นโบสถข์นาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์เีล็กทสีดุใน
ประเทศนวิซแีลนดท์ยัีงคงใชใ้นการการประกอบพธิทีางศาสนาอยู่จากอดตีจนถงึปัจจบัุน
หากทา่นเขา้ไปดา้นในมองผา่นหนา้ตา่งออกมาดา้นนอกแลว้ทา่นจะประทับใจกับววิของ ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทสีวยงามราวกับภาพวาด 

นําทา่นเดนิทางผา่นชม ทะเลสาบปูคาก ิทมีคีวามงดงามดังภาพวาด ใหท้า่นแวะจดุชมววิของทะเลสาบที
สามารถมองเห็นยอดเขาเมา้ทค์ุก้ทถี่ายรูปไดส้วยทสีดุของ อทุยานแหง่ชาตเิมา้ทค์ุก้
บรเิวณเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ทมียีอดเขาเมา้ทค์ุก้ทโีดดเดน่ดว้ยความสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขามหีมิะและธารน ้าํแข็งปกคลมุตลอดปี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางผา่น เมอืงโอมารามา่ เมอืงขนาดเล็กบนทรีาบสงู 

ผา่นเมอืง ครอมเวลล ์เมอืงแหง่สวนผลไม ้ใหท้า่นไดแ้วะซอืผลไมส้ด แหง้ และแปรรูปนานาชนดิของนวิซแีลนด ์

จากนันเดนิทางตอ่สู ่เมอืงควนีสท์าวน์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารไทย

ทพีกั
QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
ควนีสท์าวน ์- เรอืกลไฟโบราณ - วอลเตอรพ์คีฟารม์ - การกระโดดบนัจ ี- เจท้โบท๊ - นงักระเชา้สูย่อดเขาบอ๊บส ์พคี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นขนึ เรอืกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าํประวัตศิาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจบัุนมอีายุมากวา่100 ปี ไดรั้บสมญานามวา่ “ Lady of the
Lake” แหง่ทะเลสาบวาคาทปี ูซงึเป็นเรือทเีคยขนถ่านหนิในสมัยกอ่น

ใหท้า่นไดช้มความงามของ ทะเลสาบวาคาทปีู ทใีนบรรยากาศแสนโรแมนตกิทา่มกลางขนุเขาและสายน ้าํใสสะอาด
พรอ้มสมัผัสธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ จนถงึ วอลเตอรพ์คีฟารม์ 
**หากเรอืกลไฟโปราณปิดซอ่มประจําปี เราจะใชเ้รอืเล็กลอ่งไปทวีอลเตอรพ์คึฟารม์แทน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบ์คีวิ ทวีอลเตอรพ์คีฟารม์

บา่ย
จากนันใหท้า่นไดส้มัผัสกับชวีติและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทใน ฟารม์เลยีงแกะของนวิซแีลนด์
โดยการชมการแสดงสนัุขตอ้นแกะทชีว่ยผอ่นแรงเจา้ของฟารม์ ชม การสาธติการตดัขนแกะ 

เดนิทางจากเมอืงควนีสท์าวนใ์หท้า่นอสิระตามอธัยาศยัทยี่านการคา้ใจกลางเมอืงควนีสท์าวนท์มีรีา้นคา้ รา้นอาหารและเครืองดมืมากมาย

หรือจะซอืทวัรน์อกรายการสําหรบัการนงัเรอืเร็วเจ็ตโบท๊ หรอื กระโดดบนัจี
เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนีออกแบบมาใหว้งิดว้ยความเร็วและหมุนได ้360 องศา พรอ้มคนขับทมีคีวามชํานาญเป็นพเิศษ
ใหท้กุทา่นทนัีงเรือมคีวามตนืเตน้และสนุกสดุ  ๆแบบไม่รูล้มืและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี
ชมการกระโดดบันจทีสีะพานคาวารัว
เป็นการกระโดดบันจแีหง่แรกของโลกทเีปิดทําการใหนั้กทอ่งเทยีวทํากจิกรรมอันน่าตนืเตน้นีจนมชีอืเสยีงไปทัวโลกและเป็นกจิกรรมทจีะพลาดไม่ไดเ้มอืทา่นมาเทยีวนวิซแีลนด์
กระโดดจากสะพานดว้ยความสงู 43 เมตร สูพ่นืน ้าํอันใสและเชยีวกราดใตส้ะพาน
(การนงัเรอืเร็วเจท๊โบท๊หรอืกระโดดบนัจเีป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาตดิตอ่สอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์
จะไมส่ามารถการนัตวีา่จะทําไดห้รอืไมเ่พราะไมไ่ดจ้องลว่งหนา้จงึขนึอยูก่บัสภาพอากาศ
ฤดกูาลหรอืจํานวนจํานวนการจองในแตล่ะวนัรวมถงึเวลาทเีหมาะสมหรอืความตอ้งการของคณะสว่นใหญ่



สําหรบัผูท้นีงัรถไปคนัเดยีวกนัแตไ่มไ่ดซ้อืทวัรน์สีามารถ เดนิเลน่ ถา่ยรูป ซอืของทรีะลกึหรอืเครอืงดมืตามอธัยาศยั)
หลังจากนันนําทา่นขนึ กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาบ็อบสพ์คี เป็นกระเชา้ทนัีงได ้4 คนระยะทางขนึสูย่อดเขา 730 เมตร
ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามของเมอืงควนีสท์าวนทั์งเมอืงในมุมสงูททีา่นจะมองเห็นอาคารบา้นเรือนทปีลกูสรา้งตามไหลเ่ขาพรอ้มกับทะเลสาบวาคาทปีทูสีวยงายดา้นลา่ง
ชมยอดเขาทปีกคลมุดว้ยหมิะในฤดหูนาว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี + พรอ้มชมววิอนัสวยงามของเมอืงควนีสท์าวน์

ทพีกั
QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ควนีสท์าวน ์- ทะเลสาบวานากา้ - ฟ๊อกซ ์กลาเซยีร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบวานากา้
โดยชมทัศนียภาพทสีวยงามระหวา่งทางทเีป็นภเูขาสงูผา่นไร่องุน่ทนํีามาผลติไวนท์มีชีอืเสยีงกอ่นเขา้สูเ่มอืงวานากา้ 

แวะชม เมอืงวานากา้
รมิทะเลสาบทสีวยงามโดยมภีเูขาสงูอยู่อกีฟากหนงึของทะเลสาบททํีาใหเ้ป็นเมอืงทมีทัีศนียภาพทสีวยงามและน่าอยู่เมอืงของนวิซแีลนด ์

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงฮาสท ์ผา่นทะเลสาบและภเูขาสงูทสีวยงามเป็นภาพททีา่นจะประทับใจตลอดสองขา้งทาง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ฟ๊อกซ ์กลาเซยีร ์ชม ธารน้าํแข็ง อกีแหง่หนงึทอียู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชนัแนลปารก์
ทมีคีวามสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแหง่หนงึชมความมหัศจรรยข์องธารน ้าํแข็งทเีคลอืนลงมาอย่างตอ่เนืองตลอดทศวรรษ
และยังเคลอืนตัวอย่างไม่หยุด ธารน ้าํแข็งสขีาวระยบิระยับ สลับกับสเีขยีวมรกตอันงดงาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ แบบตะวันตกในโรงแรม

ทพีกั
HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
ฟ๊อกซ ์กลาเซยีร ์- โฮกติกิะ - รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- ไครส้ทเ์ชริช์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโฮกติกิะ (HOKITIKA) เมอืงศนูยก์ลางการผลติหนิสเีขยีวหรือหยก ชาวเมารีเชอืกันวา่ หนิสเีขยีว นีจะชว่ยรักษาความสงบ
แข็งแรง และจะนําอํานาจมาสูต่นและครอบครัว อสิระเชญิทา่นเลอืกซอืหยกเพอืเป็นของฝาก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) 

ใหท้า่น นงัรถไฟทรานซอ์ลัไพน์
ระหวา่งทางผา่นชมทัศนียภาพอันงดงามของเทอืกเขาแอลป์แหง่ซกีโลกใตท้ไีดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเสน้ทางซงึโอบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะและตน้ไมห้ลากสเีปลยีนไปตามฤดกูาลทสีวยทสีดุ
สลับกับภเูขาเขยีวขจ ีและฝงูแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญา้ชนืชมทวิทัศนอั์นงดงามดังภาพวาดเพลดิเพลนิไปตลอดสองเขา้ทาง



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารไทย

ทพีกั
SUDIMAHOTEL AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
ไครส้ทเ์ชริช์ - อ็อคแลนด ์- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิภายในประเทศ เมอืงไครส้ทเ์ชริช์

09.00 น.
เดนิทางสู ่อ็อคแลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ NZ….

10.20 น.
ถงึ สนามบนิอ็อคแลนด ์เพอืแวะเปลยีนเครือง โดยนังรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศสู ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
(อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)

13.10 น.
ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 492

20.25 น.
เดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรน์วิซแีลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี14 มนีาคม 2562 เวลา 16:39 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรน์วิซแีลนด์

หมายเหตุ

ราคาทัวรร์วมคา่วซีา่กรุป๊ หรอื วซีา่ครอบครวัแลว้ หากท่านตอ้งการยนืวซีา่เดยีวกรณุาจ่ายเพมิ 3,500 บาท
หรอืมเีหตจุําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยนืวซีา่กอ่นคณะ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิฉพาะวซีา่กรุป๊หรอืครอบครวัเท่านัน (เงอืนไขการยนืวซีา่ขนึอยูก่บัเอกสารของท่าน
ทางบรษัิทฯ จะเป็นคนพจิารณา)
• *** ราคานบีรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาตามภาษีน ้าํมนัของสายการบนิ

• *** การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกวา่ 15 ท่าน ขนึไป หากผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญต่่าํกวา่ 15 ท่าน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพมิขนึ สว่นขนาดของกรุป๊จะสามารถสรปุไดป้ระมาณ 2 อาทติยก์อ่นเดนิทาง

• *** ในกรณทีอีอกตวัแลว้ยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตวัใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงอืนไขของตวัแบบหมูค่ณะ

• *** บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในเรอืงตวัทลีกูคา้ซอืเองเพอืตอ่เทยีวบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ทจีะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทยีวบนิลา่ชา้

• หรอืจํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน กรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

• *** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทนัีงบนเครอืงรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10
วัน เพอืแจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามทขีอหรอืไมข่นึอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให ้

• *** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทมีสีงิอาํนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4
ชันเพอืความปลอดภยัจากแผน่ดนิไหวและการเทยีวประเทศของนวิซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทินัีงรถยาวในแตล่ะวัน

• *** กรณลีกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้ หรอื มบีัตรอนญุาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยนืวซีา่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษัิทฯ
จะไมร่บัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ หากไมไ่ดร้บัอนญุาตเขา้ประเทศ เนอืงจากเป็นดลุพนิจิของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืง

• *** กรณลีกูคา้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้วัของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ เนอืงจากเหนอืการควบคมุของเรา

• *** กรณลีกูคา้จอยแลนดไ์มใ่ชต้วั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตงัแตเ่มอืงไทย ทางบรษัิทฯ จะไมท่ําประกนัการเดนิทางให ้
เนอืงจากไมต่รงตามเงอืนไขตามกรมธรรม์

• *** ทนัีงสาํหรบักรุป๊ทเีราจองเป็นทนัีงทัวไปแบบหมูค่ณะ ไมใ่ช่ทนัีงดา้นหนา้สดุ (long leg seat) ทางสายการบนิจะจัดทนัีงตามความเหมาะสม

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ เจ๊ท สตาร ์(JQ) หรอื แอรน์วิซแีลนด์
(NZ)บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพราะขนึอยูก่บัตารางการบนิในแตล่ะวัน

• คา่โรงแรมทพีกั (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทไีดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ

• สะสมไมลก์ารบนิไทยได ้50%

• คา่ประกนัการเดนิทางรวมอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ตงัแตป่ระประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทยีวกบัทัวรเ์ท่านันเงอืนไขการคุม้ครอง
• หากลกูคา้เดนิทางไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งทําประกนั(รายเดยีว) ลกูคา้สามารถจัดทําเองได ้หรอืกรณุาตดิตอ่สอบถามกบัทางบรษัิทฯ

• ประกนัการเดนิทางจะไมคุ่ม้ครองผูท้อีายตุ่าํ กวา่ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขนึไป (ตอ้งทําประกนัเพมิ)

• ลกูคา้อาย ุ1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50% รายละเอยีดตามเงอืนไขกรมธรรม์

• ลกูคา้ทไีมไ่ดต้รงตามเงอืนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทําประกนักบัทางบรษัิทฯ หรอืทําประกนัการเดนิทางเ

• ลกูคา้ทจีอยแลนด ์ทอีาศยัอยูใ่หนประเทศนันๆ อยูแ่ลว้ ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเงอืนไขกรมธรรม์

• คา่น ้าํมนัจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ วันท  ี15 ตลุาคม 2561
และบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาตามภาษีน ้าํมนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพมิขนึหลงัจากนี

• ราคารวมวซีา่แลว้ กรณมีวีซีา่นวิซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้่านละ 2,500 บาท



• คา่วซีา่กรุป๊หรอืครอบครวัแบบท่องเทยีวประเทศนวิซแีลนด ์หากตอ้งการยนืวซีา่เดยีวจ่ายเพมิ 3,500 บาท หรอื จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไมย่นืพรอ้มคณะ
ตอ้งจ่ายคา่วซีา่เพมิ

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• กรณทีตีอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพมิเตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพมิตา่งหากจากคา่วซีา่

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด

• กรุป๊เดนิทางทางเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน 2562 อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าขนึเครอืงได ้30 กโิลกรมั กรุป๊ทเีดนิทางเดอืนกรกฎาคมเป็นตน้ไป
อนญุาตใหโ้ลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมัตอ่ท่านสาํหรบัการบนไทย สว่นสายการบนิภายในประเทศโหลดได ้23 กโิลกรมั และถอืขนึเครอืงได ้7 กโิลกรมั

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญตอ่วัน ตอ่คน
สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทโีรงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพอืความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง
เพราะโรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ

• ไมม่แีจกน ้าํดมืบนรถและไมแ่จกกระเป๋า

• ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนอืงจาก โดยสว่นใหญโ่รงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัวโมง

เงอืนไขการจองทัวรแ์ละการชําระเงนิ

•  ทางบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 30,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นงึท่าน ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ
เพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซีา่ กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21วัน หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอการทําวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด์
หากเอกสารท่านลา่ชา้ไมท่ันกาํหนดหรอืไมค่รบตามมาตรฐานทสีถานทูตกาํหนดในเรอืงการงาน และการเงนิ
หรอืการใหข้อ้มลูทเีป็นเท็จอนัเป็นผลทําใหส้ถานทูตปฏเิสธการออกวซีา่ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่มดัจําทังหมด หรอืหากออกตวัแลว้
บรษัิทฯไมส่ามารถคนืคา่ตวัไดเ้พราะเป็นเงอืนไขของสายการบนิ

• สาํหรบัคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็ทังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วันทําการ หากไมไ่ดร้บัเงนิครบทังหมดกอ่นวันเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิาร

เงอืนไขการยกเลกิ

คา่มดัจําทัวรจ์ะถกูนําไปจ่ายคา่ตวัเครอืงบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซงึไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้
หากผูเ้ดนิทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงอืนไขตามนี
• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60วัน กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทังหมด

• แจง้ลว่งหนา้ 41 – 59 วัน กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัท่านละ 30,000 บาท

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 40 วัน กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้่าย 50% จากราคาทัวร์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วัน กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทังหมด

เอกสารในการขอวซีา่

ระยะเวลาในการยนืวซีา่ประมาณ 25-30 วัน หากมกีารขอเอกสารเพมิเตมิจะตอ้งเลอืนวันรบัผลวซีา่ออกไปอกี ขณะนตีวัแทนพจิารณาวซีา่ไดย้า้ยไปเมอืงปักกงิ
ประเทศจนี ทุกอยา่งตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน และการพจิารณาอาจจะนานกวา่เดมิ รบกวนทุกท่านเตรยีมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย
เพอืผลประโยชนข์องตวัท่านเอง และยนืเอกสารผา่นศนูยย์นืวซีา่ (TTSERVICE New Zealand) ยังตอ้งนําเลม่พาสปอรต์ไปรดูเลม่เหมอืนเดมิ
แตจ่ะไมนํ่าเลม่เขา้สถานฑูต สว่นผลวซีา่จะสง่มาทางทบีรษัิทฯ เป็น E-Visa (กระดาษ A4) **หากท่านใดตอ้งการใชพ้าสปอรต์



เพอืเดนิทางรบกวนแจง้กบับรษัิทฯ ลว่งหนา้ เพอืดาํเนนิการคนืท่านกลบัไป** หมายเหต ุบรษิทัฯ จะดาํเนนิการยนืวซีา่แบบกรุป๊หรอืแบบครอบครวัเทา่นนั
หากทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์ จาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีว ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 3,500 บาท/ทา่น
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทเีหลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป พรอ้มสาํเนา 1 ชุด และมหีนา้วา่งตดิกนั อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่
รบกวนถา่ยเรคคอรด์ในเลม่แนบมาดว้ย

• รปูถา่ย 2 รปู ขนาด 1 นวิครงึ หรอื 2 นวิ

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) **ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน** หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนการใชช้อืของ แตล่ะสถานฑูต) **ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน** หากเป็นภาษาไทย หรอื ทะเบยีนการคา้ภาษาไทย
ตอ้งแปลทสีถาบันทไีดร้บัรองการแปลทถีกูตอ้งตามสถานฑูตตอ้งการเท่านัน
• กรณทีเีป็นพนักงานบรษัิท ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวสิาหกจิ : ใช  ้หนังสอืรบัรองการทํางานของบรษัิทททีํางานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านัน) ระบุตาํแหนง่
อตัราเงนิเดอืน วันทเีรมิเขา้ทํางาน มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช  ้สาํเนาหนังสอืรบัรองบรษัิทฯ หรอื สาํเนาทะเบยีนพาณชิย์
ทมีรีายชอืผูเ้ดนิทางและวัตถปุระสงคข์องบรษัิท (ทคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) แปลเป็นภาษาองักฤษ

• กรณเีกษียณอาย:ุ ใช  ้หนังสอืรบัรองการเกษียณอายกุารทํางาน พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ หรอืพมิพโ์ดยผูเ้ดนิทาง เป็นภาษาองักฤษ
โดยระบุวันทเีกษียณ ชอืและทอียูข่องนายจา้ง ระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนลา่สดุ พรอ้มแนบ สาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ (ถา้ม)ี

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา: ใช  ้หนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษานัน วา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน
หรอื กรณปิีดเทอมใชส้าํเนาบัตรนักเรยีน พรอ้มแปลภาษาองักฤษ

• กรณเีป็นแมค่า้, ทําธรุกจิสว่นตวั, ทําอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพ ์หนังสอืชแีจง้เกยีวกบัอาชพีปัจจุบัน เป็นภาษาองักฤษ โดยชแีจง้วา่ คา้ขายเกยีวกบัอะไร
รา้นคา้ตงัอยูท่ใีด เปิดดาํเนนิการมาแลว้กปีี มรีายไดต้อ่เดอืนเท่าไร พรอ้มแนบ สาํเนาเกยีวกบัการเสยีภาษี มาดว้ย

• หลกัฐานการเงนิ (ประเภทออมทรพัย)์
• ขอสเตทเมนท  ์(Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเท่านัน ออกจากธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอื หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank Certificate)
ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน ระบุชอืเจา้ของบัญชทีถีกูตอ้งตรงตรงตามหนา้พาสปอรต์ พรอ้มประทับตราจากธนาคาร
(ทุกท่านตอ้งมหีลกัฐานการเงนิในการยนืวซีา่)

• กรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย (Bank Guarantee)
เป็นภาษาองักฤษ แตอ่ยา่งไรกต็ามโดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายทมีกีารเงนิมากกวา่จะตอ้งทําจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชอืและความสมัพนัธช์แีจงตอ่สถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย )

• สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบัตร / สาํเนาเปลยีนชอื หรอืนามสกลุ (ถา้ม)ี พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ
หมายเหต.ุ.ตอ้งแปลจากสถาบันทไีดร้บัรองการแปลทถีกูตอ้งเท่านัน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ)

• สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน (พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 16 ปีบรบิูรณ:์
• สตูบิัตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบันทไีดร้บัรองการแปลเท่านัน)

• หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา หรอื มารดา ผูท้ไีมไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอาํเภอออกใหเ้ท่านัน
เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ

• หากไมไ่ดเ้ดนิทางทังบดิาและมารดา พรอ้มกนัทังคู ่จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา และ มารดาทังคู ่อนญุาตใหเ้ดนิทางกบัใคร
โดยใหท้างอาํเภอออกใหเ้ท่านัน เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ

• กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทท์สีามารถตดิตอ่ไดล้งในสาํเนาบัตรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น (เพอืกรอกฟอรม์ในการยนืวซีา่)

กรณีถูกปฎเิสทวซีา่

•  หากท่านถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด หรอื หากตอ้งการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหม่
พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหมทุ่กครงั

• หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซีา่ลา่ชา้ไมท่ันกาํหนดวันเดนิทาง สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้
และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

• หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตผุลในการปฏเิสธการออกวซีา่อนัเนอืงมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
หรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน ขนึอยูก่บัทางบรษัิทฯ จะพจิารณา



และขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

เงอืนไขสําคญัของการพจิารณาวซีา่

•  การพจิารณาอนมุตัวิซีา่นันขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนยนืวซีา่ไมส่ามารถแทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได ้
ซงึทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยังตามเอกสารทรีะบุเท่านัน

• กรณุาเตรยีมเอกสารทขีอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทกีาํหนดเพอืความสะดวกของท่านเองในการยนืขอวซีา่?

• **** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัยนืวซีา่ หากบรษัิทฯตรวจดเูอกสารแลว้พบวา่ ไมต่รงตามเงอืนไขทจีะยนืท่องเทยีว***

• **** เมอืท่านตกลงชําระคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั

• เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด ***
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