ทัวร์ เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ <<ปราสาท
ลาร์ นัค ปราสาทแบบสก็อตแลนด์ แห่ งเดียวในนิวซีแลนด์>>

วันที่ 1 :

กรุ งเทพฯ ‟ สิ งคโปร์ ‟ ไคร้สท์เชิร์ช

12.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินสิ งคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริ การเอกสารการเดินทาง

15.30 น.

เหิ รฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 977

18.55 น.

เดินทางถึง สิ งคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องบิน

19.45 น.

ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

วันที่ 2 :

ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง ‟ แอชเบอร์ ต้ นั - ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรี ยส์ ุ นขั ต้อนแกะ ‟ ทไว
เซิล

09.30 น.

เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซี แลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของ
ประเทศนิวซี แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยูท่ ุ่ง
ราบแคนเทอร์ เบอร์ รีที่คนส่ วนใหญ่มีอาชีพทําฟาร์ มเลี้ยงแกะ หรื อฟาร์ มวัว ให้ท่านได้แวะช้
อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิว เซรั่ม ครี มลาโนลิน หรื อจะชื้อของฝาก
อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนํ้าในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้ า
หรื อบางท่านเรี ยกว่าทะเลสาบสี น้ าํ นม สี พิเศษนี้เกิดจากแร่ ธาตุผสมกับธารนํ้าแข็งของภูเขาที่มี
หิ มะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ ทะเลสาบ ชมอนุสาวรี ยส์ ุ นขั ต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้
ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์ มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้น
ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดใน
ประเทศนิวซี แลนด์ที่ยงั คงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยูจ่ ากอดีตจนถึงปั จจุบนั หาก
ท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบ
เทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด นําท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มี
ความงดงามดัง่ ภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้ บริ เวณเทือกเขาเซาท์เทิร์น
แอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุก้ ที่มีความสู งถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอด
ปี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า แบบตะวันตกในโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 :

ทไวเซิล ‟ ครอมเวลล์ ‟ ควีนส์ทาวน์ ‟ กอนโดล่าสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นําท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสู ง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่ง
สวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้ อผลไม้สด แห้ง และแปรรู ปนานาชนิดของนิวซี แลนด์ จากนั้น
เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร
ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทําการให้
นักท่องเที่ยวทํากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลาด
ไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซี แลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสู ง 43 เมตร สู่ พ้นื นํ้าอันใส
และเชี่ยวกราดใต้สะพาน หรื อท่านจะเลือกนัง่ เรื อเร็ วเจ็ทโบ๊ทที่วงิ่ ด้วยความเร็ วผ่านโขดหิ นสู ง
ชันและแม่น้ าํ ที่แคบเล็กและหลเชี่ยวอย่างตื่นเต้นสุ ด ๆ (การกระโดดบันจี้ และการนัง่ เรื อเร็ ว
เจ็ทโบ๊ท เป็ นทัวร์ นอกรายการ สําหรับท่านที่ตอ้ งการจะร่ วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุ ณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพื่อจองเวลาล่วงหน้า) ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยูก่ ลาง
ธรรมชาติที่งดงามริ มทะเลสาบที่มีน้ าํ ใสเป็ นสี ฟ้าแสนสวยที่นกั ท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่
จะต้องมาเยือน นําท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้าที่นงั่ ได้ 4 คน
ระยะทางขึ้นสู่ ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ท้ งั เมือง
ในมุมสู งที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรื อนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาที
ปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะในฤดูหนาว และให้ท่านได้
เล่นลูจ (Luge)ซึ่ งเป็ นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ ดา้ นล่างพร้อมให้ท่านได้
ตี่นเต้นบนความสู งของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็ก
และผูใ้ หญ่

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT / MILLENNIUM HOTEL หรื อ
เทียบเท่า

วันที่ 4 :

ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว ‟ มิลฟอร์ดซาวน์ ‟ ควีนส์ทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2
ของประเทศ เข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ ดซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง
เข้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่ วนที่เป็ นฟยอร์ ด
แลนด์ (FIORD LAND) ซึ่ งถูกประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ ึ งมีใน
ลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ
กัดเซาะหิ นทําให้น้ าํ ท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้าง
โดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะ
สามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่ งเป็ นวิวอยูเ่ บื้องล่าง และให้ท่านดื่มนํ้าแร่ บริ สุทธิ์ จาก
ธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมนํ้าตกที่มีความยิง่ ใหญ่ที่ CHASM

เที่ยง

นําท่านล่องเรื อสําราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ
โดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายนํ้าตกอันสู งตระหง่านของ นํ้าตกโบเวน ซึ่ งมีความสู ง
160เมตรจากหน้าผา ชมแมวนํ้านอนอาบแดดบนโขดหิ นอย่างสบายใจพร้อมรับประทาน
อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรื อ จากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับ
อากาศกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษ..กุง้ มังกรและเป๋ าฮื้อทะเลใต้
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT / MILLENNIUM HOTEL หรื อ
เทียบเท่า

วันที่ 5 :

ควีนส์ทาวน์ ‟ ดะนีดิน ชมเมือง ‟ ปราสาทลาร์นคั

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองดะนีดินเมืองผ่านฟาร์ มเลี้ยง ฟาร์ มวัวที่เลี้ยงตามเนินเขาที่กว้างใหญ่และ
ภูเขาที่สวยงาม เมืองดะนีดินเป็ นเมืองแห่งสก็อตแลนด์แห่งดินแดนขัว่ โลกใต้ที่สวยงามริ มอ่าว
โอทาโก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําชมตัว เมืองดะนิดิน เมืองที่เคยเป็ นเมืองใหญ่ที่สุด
ในนิวซี แลนด์ในยุคตื่นทองและได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์ ผ่านชมสถานที่สาํ คัญของ
เมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซี แลนด์ ชมอาคารของ
สถานีรถไฟฟ้ าที่เก่าแก่ ผ่านชมสวนรุ กชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นําท่าน
ชม ปราสาทลาร์นคั (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวใน
นิวซี แลนด์ ปราสาทนี้เป็ นบ้านส่ วนตัวของตระกูลบาร์ เกอร์ ใช้เวลาหลายปี ในการปรับปรุ ง
ปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทิเช่น
เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั DUNEDIN CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 6 :

ดะนีดิน ‟ ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช ผ่านเมืองโออามารู ริมมหาสมุทรที่สวยงามและเดินทางต่อไปยัง
เมืองทิมารู อีกเมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักอีกเมืองของนิวซี แลนด์ ก่อนจะถึงเมืองแอชเบอร์ ตนั เมือง
แห่งที่ราบแคนเทอร์ เบอรี่ ที่มีฟาร์ มเลี้ยงแกะ ฟาร์ มวัวและยังให้ท่านได้แวะช้อปปิ้ งสิ นค้าเพื่อ
เป็ นของฝาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึงสนามบินเมืองไคร้สเชิร์ช นําท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษ
นอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจําเมือง ชมความงาม
ของ แม่น้ าํ เอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรื อ
ไปตามสายนํ้าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยูเ่ หนือนํ้า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผูด้ ีไม่
มีผดิ เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นนําท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสู งที่ท่านจะ
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ช

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั THE ELMS HOTEL / RENDEZVOUSE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 7 :

ไคร้สท์เชิร์ช ‟ สิ งคโปร์ ‟ กรุ งเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

11.50 น.

เหิ รฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298

17.40 น.

เดินทางถึง สิ งคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่ องบิน

18.50 น.

ออกเดินทางต่อสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978

20.05 น.

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

*** ราคานี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ าํ มันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึ้นไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15
ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ในกรณี ที่ออกตัว๋ แล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไข
ของตัว๋ แบบหมู่คณะ
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรี สอร์ ทที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสู งประมาณ 1-4 ชั้น
เพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซี แลนด์เป็ นการชมธรรมชาติที่นงั่ รถยาวในแต่
ละวัน
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรื อที่นงั่ บนเครื่ องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุ ณาแจ้งให้เรา

ทราบในตอนจองทัวร์ หรื อก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรื อไม่
ขึ้นอยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้

อัตรานี้รวม
-ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ)
-ค่าโรงแรมที่พกั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
-ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
-ค่านํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที 21 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษี
นํ้ามันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
-ค่าวีซ่าประเทศนิวซี แลนด์ วีซ่ากรุ๊ ป 3,190 บาท ต่อท่าน(ยืน่ พร้อมกันทั้งคณะใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 15 วัน
ทําการ และเข้าประเทศนิวซี แลนด์พร้อมกัน )วีซ่าเดี่ยว 5,590 บาทต่อท่าน (จะยืน่ แบบวีซ่าเดี่ยวหรื อกรุ๊ ปขึ้นอยู่
กับเอกสารลูกค้าและความพร้อมของแต่ละครอบครัว)
-กรณี ที่ตอ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า

-ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
-ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทิปคนขับรถของนิวซี แลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรี ยญต่อวัน ต่อคน ส่ วนค่าทิปคนยกประเป๋ าที่
โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็ วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่ วน
ใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
-ไม่มีแจกนํ้าดื่มบนรถ
-ไม่รวมค่าอินเตอร์ เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่ วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์ เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัว่ โมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
-ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์ หนึ่งท่าน
-ท่านต้องเตรี ยมเอกสารให้ทางบริ ษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์
ก่อน 21 วันทํางาน หรื อก่อน 3 สัปดาห์
-หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการ
บิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
-สําหรับส่ วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หากไม่ได้รับเงิน
ครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการให้บริ การ

การยกเลิก
„ แจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 50 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
„ แจ้งล่วงหน้า 21 ‟ 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท
„ แจ้งล่วงหน้า 15 ‟ 20 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
„ แจ้งล่วงหน้า 1 ‟ 14 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
„ ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ
สิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่วา่ จํานวนทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสื บเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรื อตัว
ผูโ้ ดยสารเองตอบคําถามไม่ชดั เจน รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด
ออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย นอกจากนี้บริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่ องในกรณี ที่สายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า
-หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
-รู ปถ่าย 2 รู ป ขนาด 1 นิ้วครึ่ งหรื อ 2 นิ้ว
-สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-ใบรับรองการทํางานของบริ ษทั ที่ทาํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
- ประวัติการทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
- ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
- หลักฐานการเงิน ใช้สาํ เนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรื อฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน หรื อ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยืน่ วีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทําการขึ้นอยูก่ บั สถานฑูต)
-เด็กอายุต่าํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสื ออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้อม
เอกสารสําเนา ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรื อมารดา
- หลักฐานประวัติการศึกษา (สําหรับเด็กนักเรี ยน/นักศึกษา) อาทิ หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน(ตัวจริ ง) กรณี
ปิ ดเทอมใช้สาํ เนาบัตรนักเรี ยน หรื อใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรี ยน ใบรายงานจากโรงเรี ยน
-ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีสาํ คัญมาก)
- กรณี ถา้ เป็ นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยืน่ วีซ่ารวมกันได้เป็ น
วีซ่าครอบครัว
-กรุ ณาใส่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาทะเบียนบ้าน

-หากท่านต้องการใช้หนังสื อเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยืน่ หนังสื อ
เดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสื อเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
- ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสื อเดินทาง(PASSPORT)ที่ยนื่ เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึง
ออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จําเป็ นต้อง
แจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ ดการเดินทางให้ทางบริ ษทั ทั้งเล่มเพื่อยืน่ เป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นแล้ว
ต้องมีเวลานําเล่มพาสปอร์ ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้
ทราบ บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น

กรณี ถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด หรื อ หากต้องการยืน่
คําร้องขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรี ยมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไป
แล้ว และทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง หรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด
4. กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวี
ซ่าของท่าน ขึ้นอยูก่ บั ทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั ิวซี ่านั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่ งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ

ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

