
 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - โอค๊แลนด ์ 

15.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D  

 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสารและสัมภาระในการ

เดนิทาง 

18.45 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอค๊แลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 491 

 

วนัทีส่อง  โอค๊แลนด ์- ชมเมอืงโอค๊แลนด ์ (สะพานฮารเ์บอร ์- ทา่เรอื Viaduct -  

  TAMAKI DRIVE&MISSION BAY - AUCKLAND DOMAIN & GARDEN - 

AUCKLAND UNIVERSITY VICINTY) - หอคอย สกาย ทาวเวอร ์

 

10.45 น.  เดนิทางถงึ เมอืงโอค๊แลนด ์เกาะเหนอืของประเทศนวิซแีลนด ์นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชมเมือง โอ๊คแลนด  ์เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สําคัญทางดา้นการคา้ 

การศกึษา การเงนิ จากนั้นนําท่านชมท่าเรือรมิอ่าวที่สวยงามเต็มไปดว้ยเรือนับรอ้ยลํา ชม 

สะพานฮารเ์บอร ์และชมทา่เรอื Viaduct ซึง่ตดิกับศูนยก์ลางธุรกจิของโอ๊คแลนด ์มทีวิทัศน์



 

 

ทีก่วา้งไกลของทา่จอดเรอืและตัวเมอืง บารแ์ละรา้นอาหารทีด่ทีีส่ดุ รา้นกาแฟ รา้นคา้ ศนูยก์ลาง

การคมนาคม และกจิกรรมเพือ่พักผ่อน ผ่านชมถนน TAMAKI DRIVE เป็นถนนเลยีบอา่วเริม่

ตัง้แต่ FERRY BUILDING เป็นระยะทางประมาณ 10 กโิลเมตร ผ่านอ่าวทีส่วยงามเริม่ตัง้แต ่

JUDGES BAY, OKAHU BAY, MISSION BAY และสิน้สดุ SAINT HELIERS BAY ซึง่ตรงชว่งที่

ผา่นอา่ว OKAHU BAY จะเป็นชว่งทีม่เีรอืยอรช์จอดอยูเ่ป็นจํานวนมากซึง่เป็นทวิทัศน์ทีส่วยงาม 

และชาวเมอืงโอ๊คแลนดน์ิยมไปออกกําลังกายโดยการวิง่เลยีบรมิชายหาดและป่ันจักรยานกัน

ในชว่งเชา้ จากนัน้นําท่านชม AUCKLAND DOMAIN & GARDEN สวนสาธารณะใจกลาง

เมอืงโอ๊คแลนด์และผ่านชม บรเิวณ AUCKLAND UNIVERSITY และนําท่านชม หอคอย 

“สกาย ทาวเวอร”์ (SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตร โดดเดน่เป็นสญัลักษณ์สง่างามของโอ็ค

แลนด ์สกาย ทาวเวอร ์จัดเป็นสิง่ปลกูสรา้งทีส่งูทีส่ดุในซกีโลกใต ้

 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั AUCKLAND CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม  โอค๊แลนด ์- มาตามาตา - หมูบ่า้นฮอบบติ - โรโตรวั - ศนูยว์ฒันธรรมเมาร ี  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา เยีย่มชม หมูบ่า้นฮอบบติ (HOBBITON MOVIE SET) ชม

สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ ใหท้่าน

ชืน่ชมพืน้ทีส่วยงามของฟารม์เลีย้งแกะทีม่พีืน้ทีม่ากกว่า พันเอเคอร ์ประกอบกับววิทวิทัศน์ของ

เทอืกเขา ไคไมเรนจ ์อนัตระการตา ชมหมูบ่า้นฮอบบติในภาพยนตรจํ์านวน 44 หลัง แต่ละหลัง

ถกูออกแบบใหแ้ตกตา่งกนัไป บางหลังปกคลมุไปดว้ยหญา้และดอกไมท้ีส่วยงาม 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบบฟุเฟ่ต)์ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรโตรวั เมอืงแหง่น้ําพรุอ้น น้ําแร ่และบอ่โคลนเดอืด ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ

โรโตรัว น้ําพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด เป็นสิง่มหัศจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลังความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วย

พุง่จากพืน้ดนิและแรธ่าตตุา่งๆ ตามธรรมชาต ิทีเ่กดิจากพลังความรอ้นใตพ้ืน้ดนิจนไดส้มญานาม 

“SULPHUR CITY” ผ่านชมทวิทัศน์อันเขยีวชอุม่ตลอดทัง้ปีของแหล่งปลูกพชืพันธุธ์ัญญาหาร 

และทุง่หญา้เลีย้งสตัวอ์นักวา้งใหญ ่นําทา่นชม ศนูยว์ฒันธรรมเมาร ีซึง่เป็นศนูยว์ัฒนธรรมและ

ศูนยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ีอาท ิการแกะสลักไม ้และการทอเครือ่งนุ่งห่ม พรอ้ม

กบัชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชนเผ่าพืน้เมอืง นอกจากนี้ยังมนีกพืน้เมอืง สายพันธุต์่างๆ หลาย

ชนดิ อาท ินกทยุ (TUI), นกพริาบพืน้เมอืง, นกแกว้ เกาะเหนือ, นกแกว้เคยี เป็นนกทีไ่ดรั้บการ

คุม้ครอง นอกจากนีย้งัม ีกิง้กา่ทัวทารา สตัวก์อ่นประวัตศิาสตรท์ีอ่าศัยอยูก่อ่นครสิตกาล สามารถ

มชีวีติอยูไ่ดย้าวนาน หรอืมากกว่านัน้ KIWI HOUSE บา้นของนกกวีทีีม่อียูเ่ฉพาะในนวิซแีลนด์

เทา่นัน้เป็นสตัวพ์ืน้เมอืงทีม่ชีวีติอยู ่

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่แบบพืน้เมอืงทีห่อ้งอาหารของโรงแรมในสไตล ์HANGI DINNER 

(ฮงัก)ิ และชมโชวข์องชนเผา่เมาร ีHangi (ฮงัก)ิ คอื อาหารพืน้เมอืงของชาวเมารทีีป่รุงโดย

อาศัยไอรอ้น ดว้ยการนําหนิรอ้นวางลงในหลมุและนําอาหารหอ่ดว้ยผา้หนาๆแลว้ใชด้นิกลบทิง้ไว ้

ประมาณ 3-4 ชัว่โมง อาหารสกุพรอ้มรับประทาน 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUMIDA LATE ROTORUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่  โรโตรวั - อโกรโดมฟารม์โชว ์- เรนโบว ์สปรงิ - เทาโป - น า้ตกฮกูา้ - โรโตรวั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู ่อโกรโดม ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึง่ของเมอืงโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์

ตา่งๆ ทีเ่ดนิเรยีงรายบนเวท ีใหท้่านชมการแสดงความสามารถของแกะทีม่คีวามแตกต่างกันแต่

ละสายพันธุ ์สัมผัสความน่ารักโดยการป้อนอาหารเจา้แกะตัวนอ้ย ชมการสาธติการตัดขนแกะ 



 

 

การรีดนมวัว และการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรู ้ จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ เรนโบว ์สปรงิ 

(RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันปลาเทรา้ ทีม่ปีลาเทรา้นับหมืน่ตัวจากทะเลสาบมา

วางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมตน้เฟิร์นสีเงินซึง่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

นวิซแีลนด ์

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเทาโป เมอืงที่ตัง้อยู่ใจกลางของเกาะเหนือ รมิทะเลสาบเทาโปที่มี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในนวิซแีลนด ์เทาโปนอกจากจะเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะเหนือ

เมอืงหนึง่แลว้ ยงัเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูท้ีน่ยิมตกปลาเทรา้ทอ์กีดว้ย จากนัน้นําทา่นชม น า้ตกฮกูา้ 

น้ําตกสคีรามขนาดใหญ่ มปีรมิาณน้ําทีต่กลงมาเฉลีย่ 2 แสนลติรต่อวนิาท ีมตีน้กําเนดิมาจาก

แมน้ํ่าไวกาโตซ้ ึง่ไหลมาจากทะเลสาปเทาโปโดยคําว่าฮกูา้ ภาษาเมารแีปลว่าโฟม มทีีม่าจาก

ฟองทีข่าวอันเกดิจากการทีน้ํ่าตกลงมาน่ันเอง ใหท้่านไดช้ม การน ัง่เรอืเร็วเจ๊ทโบ๊ทและชม

การกระโดดบนัจี ้ทีเ่ป็นกฬีายอดนยิมเพือ่ทดสอบความกลา้จากนักท่องเทีย่วทั่วโลกเมือ่มา

เยอืนนวิซแีลนด ์(การน ัง่เรอืเจ็ทโบท๊และกระโดดบนัจี ้เป็นทวัรน์อกรายการ คา่ใชจ้า่ยนี้

ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร ์ส าหรบัทา่นทีส่นใจ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 

 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUMIDA LATE ROTORUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้  โรโตรวั - ไวโตโม - ถ า้หนอนเรอืงแสง - โอค๊แลนด ์- ชอ้ปป้ิงถนนควนีส ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชม ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ําทีม่หีนอนเรอืงแสง

เปลง่ประกายระยบิระยับเป็นลา้นๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามคํ่าคนืนับเป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาตทิีห่าดูไดย้าก โดยไกดท์อ้งถิน่จะนําท่านน่ังเรอืเขา้ไปในถ้ําอันเงยีบสงบอันเป็นทีอ่ยู่

ของหนอนเรอืงแสงและทา่นจะไดช้มความงดงามของถ้ําหนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - ป้ิงยา่งระดบัพรเีมีย่ม 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอ๊คแลนด ์พรอ้มชมความงามระหว่างทาง ถงึโอ๊คแลนด์ใหท้่านได ้     

ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ตามอธัยาศัย บนถนนควนีส ์ 

 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั AUCKLAND CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีห่ก  โอค๊แลนด ์- กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงโอ๊คแลนด ์เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ

เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

14.50 น.  เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 492  

20.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง : เมษายน 02 - 07, 09 - 14, 23 - 28 
 

อตัราคา่บรกิารทา่นละ ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 79,900 53,400 

เด็ก อายตุ า่กวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 71,900 47,900 

เด็ก อายตุ า่กวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 67,900 45,900 

เด็ก อายตุ า่กวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีง

เสรมิ 
59,900 

40,500 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่อกีทา่นละ 9,000    9,000   

ผูใ้หญ ่3 ทา่นพกัหอ้งเดยีว ทา่นที ่3 ลด 1,000 1,000 

 

 

หมายเหต:ุ กรณุาอา่นเงือ่นไขใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจองทวัรแ์ละช าระคา่มดัจ า 

- การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมจํีานวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่น หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่10ทา่นโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทกุวันเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แตร่าคาทัวรอ์าจจะ

แตกตา่งกนัเนือ่งจาก ตรงกบัวันหยดุยาว เทศกาลตา่งๆทัง้ของไทยและประเทศออสเตรเลยี ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกวา่ปกต ิ

- เมือ่ทา่นเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู ้

เดนิทางไดเ้นือ่งจากผูเ้ดนิทางอาจมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การกอ่จลาจล, ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

- ราคานีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากการผกผันของราคาคา่น้ํามนัเชือ้เพลงิทีอ่าจ

เกดิขึน้ไดใ้นภายหลังการออกราคานี้ 

 

อตัรานีร้วม 

- ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับ ชัน้ประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเทา่นัน้ 

- คา่ภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามนั ณ วันออกราคาทัวร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีม

ใดๆเพิม่ในภายหลัง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากทา่นตามความเป็นจรงิ 

- คา่พาหนะรับ-สง่ พรอ้มคนขบั และคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้  

- ค่าบรกิารนําทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการ

เดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป 1 ทา่น 

- คา่ Coach Tax และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพักหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้มอาหารเชา้ 

โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมตํิ่าและราคา

โรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร ์หรอื การประชมุตา่งๆ อัน

เป็นผลทีทํ่าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบัตเิหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษัิทประกันภัยไทย

ววิัฒน ์จํากดั 

- สมนาคณุทกุทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

- คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบเุทา่นัน้ 



 

 

- ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง น้ําหนักไมเ่กนิ 30 กก. สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเอง 

น้ําหนักไมเ่กนิ 7 กก. (สําหรับสายการบนิภายในประเทศ 23 กก. / ทา่น) 

- คา่วซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์วซีา่กรุป๊ 3,200 บาท หรอืวซีา่ครอบครวั 

- แจกฟร ีน้ําดืม่วันละ 1 ขวด  

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ทําหนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เชน่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ั่ง

เพิม่เตมินอกเหนอืจากทีบ่รษัิทฯจัดให ้เป็นตน้ 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดคอื 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- คา่วซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์วซีา่เดีย่ว 5,590 บาท 

- คา่ภาษีทอ่งเทีย่ว หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่ 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเลือ่นวัน

เดนิทางกลับท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แตท่างบรษัิทฯไดดํ้าเนนิการออกตั๋วไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯวา่สามารถคนืค่า

โดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบัตรสะสมไมล ์จะดําเนนิไดภ้ายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งดําเนนิการ

ทกุขัน้ตอนดว้ยตัวทา่นเอง 

- ในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตัวผูเ้ดนิทางใน

กรณีนี้ทางบรษัิทฯจะเช็คกับทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชือ่ผูโ้ดยสารท่านอืน่แทนได ้

หรือไม่  กรณีถา้สามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตรงนีเ้องทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รับจองทีน่ั่ง (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ี่น่ังตรงนี้ ทางลูกคา้ตอ้งชีแ้จง

เหตผุลหนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิดว้ยตัวทา่นเองในวันเดนิทางทีส่นามบนิ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ั๋วโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % 

สว่นสายการบนิอืน่ๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกับการบนิ

ไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอืน่ น้ําหนักกระเป๋า

อาจจะถกูกําหนดใหตํ้่าหรอืสงูกวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผู ้

เดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนักงานดว้ยตัวทา่นเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งใหเ้พื่อ

ประโยชนข์องตัวทา่นเอง (กรณุาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลับไวเ้พือ่ตรวจสอบกรณีทา่น

ไมไ่ดรั้บไมลส์ะสม ทา่นสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพือ่ยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

- สายการบนิไทยกําหนดใหน้ํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. สว่นกระเป๋าใบเล็กทีส่ามารถนําขึน้

เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดูแลของท่านน้ําหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่ 

- พาสปอรต์เลม่จรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน ควรมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 3 หนา้ 

กรณีพาสปอร์ตชํารุดหรือมีรอยฉีกขาดไม่สามารถใชง้านได ้(พาสปอร์ตเล่มเก่าที่มวีีซ่าในกลุ่ม

ประเทศอืน่ๆทีห่มดอายไุปแลว้สามารถนํามาแสดงเพิม่เตมิเพือ่ใหง้า่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่) 

- รปูถา่ยส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลังเป็นพืน้สขีาว หนา้ตรง ไมส่วมแว่นตา หมวก หรอืผา้คลุมใดๆ ยกเวน้

ผา้คลมุศรีษะทางศาสนา ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 



 

 

- ถา่ยส าเนา ทะเบยีนบา้น / บัตรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ / ใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ ทะเบยีน

สมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ / สตูบิตัรในกรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ 

- หนงัสอืรบัรองการท างาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีข่อวซีา่) 

** กรณีพนักงานบรษัิท หนังสอืรับรองออกโดยบรษัิท/สังกัดทีท่่านทํางานอยู่โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั  วันเดอืนปี ทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิท (เป็นภาษาองักฤษ หรอื ภาษไทยใชไ้ดท้ัง้

คู)่ จะตอ้งพมิพล์งบนหัวกระดาษบรษัิทฯ พรอ้มประทับตราบรษัิทฯ และลงนามโดยผูม้อํีานาจ จงึถอื

เป็นสมบรูณ์ 

** กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอื หนังสอืรับรอง

บรษัิท ตอ้งมชีือ่เป็นเจา้ของกจิการ หรอื คณะกรรการเทา่นัน้ คัดสําเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน  

- กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ตัวจริง เป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- อาชพีอืน่ๆ ในกรณีทีป่ระกอบอาชพีอสิระ, แมบ่า้น หรอื คา้ขายไมไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ ฯลฯ อาชพี

ทีไ่มส่ามารถออกหนังสอืรับรองการทํางานได ้ตอ้งทําจดหมายชีแ้จงตนเอง สามารถออกเองได ้หรอื

ใชแ้บบฟอรม์ทีท่างบรษัิทสง่ใหก้็ได ้

- หลกัฐานการเงนิ  สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพย ์หรอื เงนิฝากประจํา จากทางธนาคารยอ้นหลัง 6 

เดอืนอพัเดตจนถงึปัจจบุนั  

- กรณีบรษิทัออกคา่ใชจ้า่ยกบัผูเ้ดนิทาง  นอกเหนือจากเอกสารขา้งตน้แลว้ทางบรษัิทตอ้งออก

จดหมายรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

และการกลับมาทํางานของผูเ้ดนิทาง โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที่จัดการเดนิทางนี้ใน

จดหมายดว้ย 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20  ปี เดนิทางไปกับบดิาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ตอ้งทําจดหมาย

ยนิยอมโดยบดิาหรอืมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงควาจํานงคใ์นการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับ

อกีท่านหนึ่งได ้ณ ว่าที่การอําเภอหรือเขตโดยมนีายอําเภอหรือผูอํ้านวยการเขต ลงลายชือ่และ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

################################################

####################### 

- หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯใครข่อความรว่มมอืทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย กรณุาแตง่กายชดุสภุาพ ทัง้นีจ้ะมเีจา้หนา้ของบรษัิทฯไปอํานวยความสะดวกให ้

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับไมใ่หเ้ขา้ประเทศเป็นการถาวร และไม่คนื

คา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ 

- สถานทูตไมม่นีโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไม่

วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ได ้

- กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บพจิารณาวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

แจง้สถานทูต เพือ่ทําการยกเลกิวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไว ้

เป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

## การพจิารณาวา่จะไดร้บัวซี่าหรอืไมน่ ัน้ เป็นดุลยพนิจิของสถานทูตเทา่น ัน้ มใิชบ่รษิทั

ทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาผลวซีา่ของทา่นงา่ยขึน้ ## 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


