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วนัแรก ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - โอค๊แลนด ์ เสาร ์

16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (TG) 

เจา้หนา้ทีข่อง WORLDWIDE VACATION คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการตรวจเชค็เอกสารการเดนิทาง  

 

 

18.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโอค๊แลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG491   

วนัทีส่อง โอค๊แลนด ์- โรโตรวั  อาทติย ์

10.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงโอ๊คแลนด์ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศ

ไทย 5 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรของประเทศ  

 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางเขา้สู่เมืองโรโตรัว ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมือง

พลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.co.nz  

วนัทีส่าม อะโกรโดมฟารม์ - เรนโบวส์ปรงิ - หมูบ่า้นเมาร ี- Hangi Dinner จนัทร ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเขา้ชมอะโกรโดมฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดังที่สุดของ

เกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุต์่างๆการประมูลแกะ การตัดขนแกะ สนุก

กบัการป้อนนมลกูแกะตัวนอ้ยๆ ใหท้า่นสมัผัสถงึความน่ารักประทับใจกับการตอ้น

แกะโดยสุนัขแสนรู ้อันเป็นกจิวัตรทีม่าตแีผ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดช้มในแง่มุมของ

ความสนุกสนาน จากนัน้น าท่านเขา้ชมเรนโบวส์ปรงิ (Rainbow Spring) ไดรั้บ

การปรับโฉมครัง้ใหญเ่พือ่ตอ้นรับผูม้าเยอืนและรักในธรรมชาต ิบอ่น ้าเรนโบวเ์ป็น

บอ่น ้าแรซ่ ึง่ผลติน ้าจ านวน 2.5 ลา้นลติรต่อวัน เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของปลาเทรา้มถีิน่

ก าเนดิจากทวปีอเมรกิาเหนือร่มรืน่ดว้ยพันธไ์มพ้ืน้เมอืงไดแ้ก่ แคลฟิอรเ์นียแดง, 

ซลิเวอรเ์ฟิรน์ ไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ประจ าชาต ินอกจากนี้ยังมนีกพืน้เมอืงสาย

พันธต์่างๆหลายชนดิอาท ินกทุย (TUI), นกพริาบพืน้เมอืง, นกแกว้เกาะเหนือ, 

นกแกว้เคยี เป็นนกทีไ่ดรั้บการคุม้ครอง นอกจากนี้ยังมกี ิง้ก่าทัวทารา สัตวก์่อน

ประวัตศิาสตร์ที่อาศัยอยู่เมือ่ 225 ลา้นปีก่อนครสิตกาล สามารถมชีวีติอยู่ได ้

ยาวนานถงึ 100 ปี หรอืมากกว่านัน้ KIWI HOUSE บา้นของนกกวีทีีม่อียูเ่ฉพาะ

ในนวิซแีลนดเ์ทา่นัน้เป็นสตัวพ์ืน้เมอืงทีม่ชีวีติอยูถ่งึ 70ลา้นปีมาแลว้ 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.millenniumhotels.co.nz/
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บา่ย น าเขา้ชมศนูยว์ัฒนธรรมพืน้เมอืงของชาวเมาร ี(TE PUIA) ศนูยก์ารแสดงงาน

ฝีมอืของเมาร ีชมสาธติการแกะสลักไมข้องชายหนุ่มชาวเมาร ีเครือ่งจักสาน 

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณและเรอืโบราณตัง้แสดงดว้ย บรเิวณบอ่น ้าพุ

รอ้นมจีุดเด่นคอื บรเิวณสะพานขา้มล าธาร ทีส่ามารถมองเห็นน ้าพุใหญ่ทีพุ่่ง

ขึน้ใหช้มชัว่โมงละ 2-3 ครัง้ เฉลีย่วันละ 14 ครัง้ สงูประมาณ 50-60 ฟตุนาน

ประมาณ 5-15 นาท,ี บอ่โคลนเดอืด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัน่าทึง่ 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในสไตล ์Hangi Dinner เลศิรสกบั

อาหารแบบบุฟเฟ่ต ์พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงแบบเมารทีีอ่นุรกัษไ์ว้

เป็นวฒันธรรมและประเพณีอนังดงาม 

Buffet 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.co.nz  

วนัทีส่ ี ่ โรโตรวั - ไวโตโม ่- ถ า้หนอนเรอืงแสง - ไครสเ์ชริช์ องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสูไ่วโตโม่ เมอืงเล็กๆซึง่เป็นทีต่ัง้ของถ ้าไวโตโม ่(Waitomo 

Cave) ชมความสวยงามของหนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตกิว่า 

12 ลา้นปี ทา่นจะพบกบัหอ้งโถงกวา้งทีเ่รยีกวา่ “คาธดีรัล” (Cathedral) ทีไ่ด ้

ชือ่นีเ้พราะหนิงอกหนิยอ้ยทีอ่ยูภ่ายในมมุหนึง่ มรีปูรา่งคลา้ยออรแ์กนในโบสถ ์

มนัีกรอ้งชือ่ดังหลายทา่นไดเ้คยมาอดัเสยีงทีถ่ ้าแห่งนี้ เพราะเชือ่ว่าเสยีงทีไ่ด ้

มคีวามไพเราะมาก แลว้ลอ่งเรอืเล็กพสิจูนค์วามมหัศจรรยอ์นัน่าทึง่ของหนอน

เรอืงแสง (Glow Worm) ทีเ่ปล่งประกายแสงระยบิระยับทั่วอาณาบรเิวณผนัง

ถ ้ามานานนับพันปีมองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า จากนั้น

เดนิทางสูโ่รโตรัว (Rotorua) เรยีกไดว้่า “เมอืงแห่งสปาและการท่องเทีย่ว” 

เมอืงนีอ้ดุมไปดว้ยแหลง่ก าเนดิของน ้าพรุอ้น, บอ่โคลนเดอืด, ทะเลสาบ อดุม

สมบูรณ์ดว้ยปลาเทราต์ และถิน่ของชาวเมารี ท าใหเ้มอืงนี้เต็มไปดว้ยความ

สนุกสนาน 

 

 

 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Buffet 

13.00 น. เดนิทางกลับสูโ่อค๊แลนด ์น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงไครสเ์ชริช์  

17.00 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ   

18.25 น. ถงึสนามบนิเมอืงไครสเ์ชริช์ เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่เป็น “เมอืงองักฤษนอก

เกาะอังกฤษ” บา้นเรือนแบบชาวอังกฤษและแม่น ้าเอวอน แม่น ้าสายเล็กๆ

น่ารักทีส่องฟากฝ่ังเต็มไปดว้ยตน้หลวิมากมาย  
 

21.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.millenniumhotels.co.nz/
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 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรอืเทยีบเท่า

ในระดับเดยีวกนั 

www3.hilton.com  

วนัทีห่า้ ไครสเ์ชริช์ - รถไฟสายทรานสอ์ลัไพน ์- อาเธอรพ์าสส ์- ธารน า้แข็งฟ

รานซโ์จเซฟ 

พุธ 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.15 น. คณะน่ังรถไฟสาย TranzAlpine ซึง่วิง่ระหว่างฝ่ังตะวันออกกับฝ่ังตะวันตก 

เชือ่มระหวา่งเมอืงไครส้ทเ์ชริช์กับเมอืงเกรยเ์มาท ์เสน้ทางรถไฟสายนี้ไดช้ือ่

ว่าเป็นเสน้ทางรถไฟหนึ่งในหกเสน้ทางที่สวยที่สุดในโลก นิวซแีลนด์เป็น

ประเทศทีเ่งยีบสงบ มคีวามปลอดภัยสูง และธรรมชาตทิีย่ังคงงดงามบรสิทุธิ ์

เสน่หข์องนวิซแีลนดม์มีากกวา่ทีเ่ราเห็น ประเทศนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีใ่นการ

ถ่ายท าภาพยนตร์สุดยอดอมตะ นักเดนิทางหลายคนที่อยากจะยอ้นรอย

ต านานของหนังเรื่อง เดอะลอร์ดออฟเดอะรงิส ์เมือ่ถงึสถานีรถไฟอาเธอร์

พาสส ์เป็นเขตอทุยานแหง่ชาตทิีม่เีนือ้ที ่94,500 เฮกเตอร ์ทางรถไฟผ่านบน

ความสงูกว่า 737 เมตร ชาวยโุรปผูค้น้พบเสน้ทางนี้ในปี 1864 ในชว่งยคุตืน่

ทอง เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนทองขา้มเขตเซาทเ์ทริน์แอลป์ไปยังเมอืง

ไครส้ทเ์ชริช ์

 

10.42 น. รถโคช้รอรับแลว้เดนิทางสู่เมอืงโฮกติกิ ิ(Hokitiki) เคยรุ่งเรอืงในยุคตืน่ทอง

ศนูยก์ลางของหยกหรอืหนิสเีขยีว (Green Stone) ซึง่ในสมยัโบราณเป็นสิง่ที่

ชาวเมารนี ามาท าเครือ่งประดับและอาวุธ เขา้ชมโรงงานเป่าแกว้ และโรงงาน

หยก เดนิชมและเลอืกซือ้เครือ่งประดับรวมทัง้ ตกิ ิ(Tiki) เครือ่งรางของเมารี

ทีแ่กะสลักอยา่งสวยงาม 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. เดนิทางตอ่สูธ่ารน ้าแข็งฟรานซโ์จเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมอืงเล็กๆ 

มชีือ่มากในเรือ่งธารน ้าแข็ง จงึท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุของฝ่ัง

ตะวันตกแห่งนี้ธารน ้ าแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยาน

แหง่ชาตเิวสตแ์ลนดไ์ดแ้ก ่ฟรานซโ์จเซฟกลาเซยี และฟ็อกซก์ลาเซยี ความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองธารน ้าแข็งมคีวามยาวประมาณ 13 กโิลเมตร 

กลาเซยีทัง้สองแห่งนี้ไหลมาจาก บรเิวณทีม่หีมิะปกคลุมอยูต่ลอดเวลาหรอื

อาจกล่าวไดว้่ามีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่จะสามารถเขา้ถงึธารน ้าแข็งได ้

งา่ยดายเชน่นี ้(หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะบนิส ารวจ Fox หรอื Franz Josef 

Glacier กรณุาสอบถามหัวหนา้ทัวรแ์ละตอ้งจองลว่งหนา้ 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

http://www.hilton.com/
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 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรอื

เทยีบเทา่ในระดับ 

www.scenichotelgroup.co.nz  

วนัทีห่ก ธารน า้แข็งฟ็อกซ ์- อทุยานแหง่ชาตเิวสตแ์ลนด ์- ทะเลสาบวาคาตปิู - 

ควนีสท์าวน-์ น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาบอ๊บพคี 

พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นไปชมธารน ้าแข็งฟ็อกซ ์(Fox Glacier) มตี านานพืน้บา้นของชาวเมารี

วา่ มาจากชือ่ชายหนุ่มในต านานซึง่ตกจากภเูขาลงมาเสยีชวีติ ครัน้ตอ่มาหญงิ

คนรักของเขาเสียใจและรอ้งไหจ้นน ้าตาไดป้กคลุมหุบเขา และกลายเป็น

น ้าแข็งในทีส่ดุ แลว้ออกเดนิทางต่อผ่านเขตมรดกโลกเซาทเ์วสตน์วิซแีลนด์

ทีร่วมอทุยานแหง่ชาตไิวถ้งึ 4 แหง่ ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นดนิแดนแห่งความ

เขยีวขจ ีผา่นเขา้เมอืงฮาสท ์เมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละยังเป็นประตูสู่

เวสตแ์ลนดเ์นชัน่แนลพารค์ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. จากนัน้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงควนีสท์าวน์ (Queenstown) “เมอืงหลวงแห่ง

การผจญภัย” เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูร่มิเนนิเขา นอกจากนี้ยังอยูร่มิทะเลสาบและ

โอบลอ้มดว้ยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมอืนเป็น

สวรรค์ของผูท้ี่ช ืน่ชอบความทา้ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงทีม่รีา้นคา้เปิดใหบ้รกิารถงึ 22.00 น. ของทุกวัน 

ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลาย, เสือ้ผา้ขนแกะ, เสือ้ไหมพรม และ

ของทีร่ะลกึ แลว้น่ังกระเชา้ลอยฟ้าชมพระอาทติยอ์ัสดงที ่Skyline Gondola 

หากใครมาเยอืนเมอืงนี้แลว้ไมไ่ดข้ึน้กอนโดลา ก็แสดงว่ายังมาไม่ถงึ เพราะ

ทีน่ี่เป็นจุดชมววิทีด่ทีีสุ่ดในบรเิวณนี้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบ

รอบทศิได ้220 องศาบรเิวณนี ้ 

(209 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Buffet 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT 

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.com  

วนัทีเ่จ็ด ควนีสท์าวน ์- มลิเลอรเ์ลค - ชอ่งแคปมลิฟอรด์ - ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ - 

ควนีสท์าวน ์

ศกุร ์

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

07.30 น. น าคณะท่องเทีย่วชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเขตอทุยานแห่งชาตฟิ

ยอรด์แลนด ์มลีักษณะภมูปิระเทศทีส่งูชนัและซบัซอ้นมชีายฝ่ังทีข่รุขระป่าทบึ 

และสภาพภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจงึท าใหบ้รเิวณนี้ไม่มีการ

 

 

http://www.scenichotelgroup.co.nz/
http://www.millenniumhotels.com/
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พัฒนาเป็นถนนและเมอืงมากนัก พืน้ทีแ่หง่นีม้เีอกลักษณ์เฉพาะและไดรั้บการ

คุม้ครองเป็นพเิศษและก็ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก มีทะเลสาบที่

ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ แลว้เดนิทางต่อระหว่างทางแวะชม 

Mirror Lake เป็นทะเลสาบเล็กๆบนภเูขามภีาพสะทอ้นของภเูขาในทะเลสาบ 

ลอดอโุมงคโ์ฮเมอรแ์วะถา่ยรปูกับ The Chasm เป็นรอยแตกของแผ่นดนิและ

แมน่ ้าจะไหลผ่านรอยแตกแคบๆซึง่มคีวามลกึ 22 เมตร น าท่านลงเรอื Real 

Journey ลอ่งชมธรรมชาตอินัสวยงามของชอ่งแคบมลิฟอรด์ 

 

 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื Local 

บา่ย เรือล่องชมความงามของฟยอร์ด ที่เกดิจากการละลายของหิมะและธาร

น ้าแข็งหลายลา้นปีมาแลว้ ซึง่มคีวามยาวถงึของน ้าตกสูง 160 เมตร น ้าตก

แหง่นีต้ัง้ชือ่ตามภรรยาทา่นผูว้า่การนวิซแีลนดท์ีม่าเยีย่มชมสถานทีแ่ห่งนี้ ชม

ยอดเขา Mitre Peak เชือ่กนัวา่น่าจะเป็นภเูขาทีม่ฐีานอยูใ่นทะเลทีส่งูทีส่ดุใน

โลก ชม Seal Rock ซึง่เป็นที่อยู่อาศัยของแมวน ้าตามธรรมชาต ิและฝูง

ปลาโลมาว่ายน ้าเล่นคลื่นอวดโฉมใหนั้กท่องเที่ยวไดย้ล รถโคช้น าท่าน

เดนิทางกลับสูเ่มอืงควนีสท์าวน ์

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนีเมนพูเิศษ กุง้มงักร + เป๋าฮือ้ Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT 

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.com  

วนัทีแ่ปด ควนีสท์าวน ์- โอค๊แลนด ์ เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เทีย่วในควนีสท์าวน ์(Queenstown) “เมอืงหลวงแหง่การผจญภัย” เป็นเมอืง

ซึง่ตัง้อยูร่มิเนนิเขา นอกจากนีย้งัอยูร่มิทะเลสาบและโอบลอ้มดว้ยภเูขา ถอืวา่

เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิสดุๆ ทีน่ี่เปรยีบเหมอืนเป็นสวรรคข์องผูท้ีช่ ืน่ชอบความ

ทา้-ทายและการผจญภัยทุกชนดิในทุกฤดูกาล ปัจจุบันควนีสท์าวน์ถูกยกให ้

เป็นเมอืงทีน่่าหลงใหลในเรือ่งของทวิทัศนท์ีง่ดงาม ทะเลสาบวาคาตปิ ู(Lake 

Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables 

ธรรมชาตขิองควนีสท์าวน์นัน้สวยไรท้ี่ต ิเทีย่วชมเมอืงของนักขุดทอง “แอร์

โรวท์าวน์” (Arrowtown) เป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขา ทีน่ี่เป็นเมอืง

ขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไวอ้ย่างดีที่สุด  ในยุคตื่นทอง (ปี 1865) เคยมี

ประชากรมากกว่า 7,000 คน และเป็นเพยีงหนึง่ในเมอืงขุดทองสมัยเก่าที่

เหลอือยู่เพยีงไมก่ีแ่ห่ง ซึง่ไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นเมอืงรา้ง หรอืเปลีย่นรูปแบบ

ไปเป็นเมอืงทีพ่ัฒนาอยา่งทันสมัย แมว้่าแอรโ์รวท์าวน์จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ก็

 

 

 

 

http://www.millenniumhotels.com/
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เต็มไปดว้ยนักท่องเที่ยว แวะชมกิจกรรมอันทา้ทาย “บันจี้จัมพ์” และ 

SHOTOVERJET เหนอืแมน่ ้าคาวารัว(หากท่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะเล่นกรุณา

สอบถามหัวหนา้ทัวร)์ จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิ

เมอืงควนีสท์าวน ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

16.15 น. น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงโอค๊แลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ   

18.05 น. ถงึสนามบนิโอค๊แลนด ์จากนัน้ น าคณะเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.com  

วนัทีเ่กา้ โอค๊แลนด ์- กรงุเทพฯ อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  Buffet 

08.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมอืงโอ๊คแลนด์ เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศนวิซแีลนด ์ตัว

เมอืงตัง้อยูบ่นภเูขาไฟทีด่ับแลว้ จงึเห็นภมูปิระเทศเป็นเนนิเขาและหลมุปล่อง

ภูเขาไฟอยู่ทั่วไป และยังไดรั้บสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่งการแล่นเรือ” 

(The City of Sails) ซึง่มาจากการทีม่อี่าวจอดเรอืทีส่มบูรณ์ และยังเป็น

ศนูยก์ลางการพาณชิยแ์ละการคมนาคมรวมทัง้เป็นศูนยก์ลางกฬีาทางน ้า ชม

ววิทวิทัศน์ของอา่วทีม่สีะพานฮาเบอรเ์ป็นฉากหลัง ทอดเชือ่มระหว่างฝ่ังตัว

เมอืงกับท่าเดวอนพอรท์ ผ่านชมท่าจอดเรอืยอรช์ จากนัน้น าสูย่่านถนนควนี

ยา่นใจกลางเมอืง 

 

 

13.10 น. บนิตรงกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG492   

20.25 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ ในกรณีทีเ่กดิภัยทาง

ธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไดรั้บเป็นหลักฯ) 

http://www.millenniumhotels.com/
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PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

SGL 

SUPP  

DDiissccoouunntt  

TTrriippllee  RRoooomm  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

1144--22 22 มีม.ี.ค ค 25632563  112288,,000000  111166,,000000  110033,,000000  2255,,000000  --44,,000000  
-26,000.- 

-23,000.-  

****1010--1818  เมเม..ยย. . 25632563  126126,,000000  111144,,000000  110011,,000000  2323,,000000  --33,,550000  
--2266,,000000..--  

--2233,,000000..--  

****1111--19 19 เมเม..ย ย 25632563  112233,,000000  111111,,000000  9999,,000000  2233,,000000  --33,,550000  
--2244,,000000..--  

--2211,,000000..--  

2 2 --  1010  พพ..ค ค 25632563  112200,,000000  108108,,000000  9696,,000000  1818,,000000  --22,,330000  
--2266,,000000..--  

--2222,,000000..--  

2323--31 31 พพ..คค. . 25632563  

112200,,000000  110088,,000000  9966,,000000  1188,,000000  --22,,330000  

  

--2266,,000000..--  

--2222,,000000..--  

  

2020--28 28 มิม.ิ.ยย. . 25632563  

1111--19 19 กก..คค. . 25632563  

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิแลว้ ณ วนัที ่ 2 มกราคม 2563 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ (จ ากดัน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 23 ก.ก./ทา่น) 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

15-20 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 33 ทีน่ ัง่ 

21-40 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 49 ทีน่ ัง่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นวิซแีลนดแ์บบกรุ๊ปไมม่ปีระทับลงเลม่และตอ้งยืน่พรอ้มกนัทัง้กรุ๊ป หากยืน่วซีา่แลว้ไมส่ามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้/ทา่นทีม่วีซีา่แลว้หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่แบบกรุ๊ปทา่นละ 2,950 บาท 

 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 

ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ของบรษัิทเมอืงไทยประกนัชวีติ 

– หากมคีวามประสงค์จะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สมัภาระและเทีย่วบนิกรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจอง

ทัวร ์

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเอง
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ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และสามารถถอืสัมภาระ

ขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่ง

ไดไ้ม่เกนิ 23 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น และน าสัมภาระถือขึน้เครื่องน ้าหนักไม่เกนิ 7 

กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิคนขบัรถ (ทา่นละประมาณ 4 NZ$ / คน / วนั) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาท ตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่น

การเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี ้

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนใน

โปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนอืโปรแกรม

ทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า
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เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว  

ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหักจาก

เงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วจะเรยีก   

จากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ.

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวัน

เดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่

กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100%, สว่นสายการบนิฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  ขึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสาย

การบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่8 พ.ค. 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 
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เตยีง/ส าหรับผูพั้ก3ทา่น(ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับ

พัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมี

ความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย 

หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE 

USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ 

ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตุหนึ่งเหตุใดใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใด

ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เขา้ชมจาก

เจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารใน

การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้4 NZ$ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิไทยอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้่าน

ละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ
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ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์

ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี ่และมสีถานที่โดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคน

สว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมง

ตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศนวิซแีลนด ์

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 14 วันท าการ 

 พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่

เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล /ส าเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ / 

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืน

ในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมา

ท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน พรอ้ม

วัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
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 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และ

มจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่

ภมูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายใน

ครอบครัวดว้ย  ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาท างานของทา่น โดยระบุ

ชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธ

วซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใด

ก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทั ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวีซา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  ษัทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวนบร ิดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 



Page 15 of 15 

 

 

 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


