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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรงุเทพฯ – โอค๊แลนด ์ 

16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

แถว D 16-19  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง 

18.45 น. ออกเดินทางสู ่เมืองโอค๊แลนด ์โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG491 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  โอค๊แลนด ์- โรโตรวั 

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองโอค๊แลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าทา่นผา่น

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรของประเทศ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

13.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางเขา้สูเ่มืองโรโตรัว ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองพลงังานความรอ้นใตพิ้ภพ จากน้ันน าคณะ 

เดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารไทย 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

  www.millenniumhotels.co.nz  

 วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  อะโกรโดมฟารม์ - เรนโบวส์ปริง - หมู่บา้นเมารี - Hangi Dinner 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. น าคณะเขา้ชม อะโกรโดมฟารม์ แหลง่ทอ่งเที่ ยวการเกษตรท่ีโดง่ดงัท่ีสุดของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะ 

พนัธุ์ตา่งๆการประมูลแกะ การตดัขนแกะ สนุกกบัการป้อนนมลูกแกะตวัน้อยๆ ใหท้า่นสัมผสัถึงความน่ารัก

ประทบัใจกบัการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรู้ อนัเป็นกิจวตัรท่ีมาตีแผ่ใหนั้กทอ่งเท่ียวไดช้มในแงมุ่มของความ

สนุกสนาน จากน้ันน าทา่นเขา้ชม เรนโบวส์ปริง (Rainbow Spring) ไดร้ับการปรับโฉมครั้งใหญเ่พ่ือตอ้นรับผู ้

มาเยือนและรักในธรรมชาติ บอ่น ้าเรนโบวเ์ป็นบอ่น ้าแร่ซ่ึงผลิตน ้าจ  านวน 2.5 ลา้นลิตรตอ่วนั เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ

ปลาเทรา้มีถ่ินก าเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือร่มร่ืนดว้ยพนัธไ์มพ้ื้นเมืองไดแ้ก ่แคลิฟอร์เนียแดง , ซิลเวอร์เฟิร์น ได ้

กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาติ  นอกจากน้ียงัมีนกพ้ืนเมืองสายพนัธต์า่งๆหลายชนิดอาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบ

พ้ืนเมือง, นกแกว้เกาะเหนือ, นกแกว้เคีย เป็นนกท่ีไดร้ับการคุม้ครอง นอกจากน้ียงัมีก้ิงกา่ทวัทารา สัตวก์อ่น

ประวติัศาสตร์ท่ีอาศยัอยูเ่ม่ือ 225 ลา้นปีกอ่นคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูไ่ดย้าวนานถึง 100 ปี หรือมากกวา่น้ัน 

KIWI HOUSE บา้นของนกกีวีท่ีมีอยูเ่ฉพาะในนิวซีแลนดเ์ทา่น้ันเป็นสตัวพ้ื์นเมืองท่ีมีชีวิตอยูถึ่ง 70 ลา้นปีมาแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารอาหารจีน  

บา่ย น าเขา้ชม ศูนยว์ฒันธรรมพ้ืนเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนยก์ารแสดงงานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการ

แกะสลกัไมข้องชายหนุ่มชาวเมารี เคร่ืองจกัสาน พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณและเรือโบราณตัง้แสดงดว้ย 

บริเวณบอ่น ้าพุรอ้นมีจุดเดน่คือ บริเวณสะพานขา้มล าธาร ท่ีสามารถมองเห็นน ้าพุใหญท่ี่พุง่ข้ึนใหช้มชัว่โมงละ 2-3 

ครั้ง เฉล่ียวนัละ 14 ครั้ง สูงประมาณ 50-60 ฟตุนานประมาณ 5-15 นาที, บอ่โคลนเดือด ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติอนัน่าท่ึง 

 

http://www.millenniumhotels.co.nz/
http://www.millenniumhotels.co.nz/
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในสไตล ์Hangi Dinner เลิศรสกบัอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์พรอ้มชมการแสดง

พ้ืนเมืองแบบเมารีท่ีอนุรักษไ์วเ้ป็นวฒันธรรมและประเพณีอนังดงาม 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

  www.millenniumhotels.co.nz  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  โรโตรวั - ไวโตโม่ - ถ ้าหนอนเรืองแสง - ไครสเ์ชิรช์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ไวโตโม่ เมืองเล็กๆซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของถ า้ไวโตโม ่(Waitomo Cave) ชมความสวยงามของหินงอก 

หินยอ้ยที่ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติกวา่ 12 ลา้นปี ทา่นจะพบกบัหอ้งโถงกวา้งท่ีเรียกวา่ “คาธีดรลั” (Cathedral) 

ท่ีไดช่ื้อน้ีเพราะหินงอกหินยอ้ยที่ อยูภ่ายในมุมหน่ึง มีรูปร่างคลา้ยออร์แกนในโบสถ ์มีนักรอ้งช่ือดงัหลายทา่นไดเ้คย

มาอดัเสียงท่ีถ า้แหง่น้ี เพราะเช่ือวา่เสียงท่ีไดมี้ความไพเราะมาก แลว้ลอ่งเรือเล็กพิสูจน์ความมหศัจรรยอ์นัน่าท่ึง

ของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ท่ีเปลง่ประกายแสงระยิบระยบัทัว่อาณาบริเวณผนังถ า้มานานนับพนัปีมองดู

ราวกบัแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผน่ฟ้า จากน้ันเดินทางสู่ โรโตรวั (Rotorua) เรียกไดว้า่ “เมืองแหง่สปาและการ

ทอ่งเท่ียว” เมืองน้ีอุดมไปดว้ยแหลง่ก าเนิดของน ้าพุรอ้น, บอ่โคลนเดือด, ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ดว้ยปลาเทราต ์

และถ่ินของชาวเมารี ท  าใหเ้มืองน้ีเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารแบบ Buffet  

13.00 น. เดินทางกลบัสู ่โอค๊แลนด ์น าทา่นสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางสู ่เมืองไครสเ์ชิรช์ 

17.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ 

18.25 น. ถึงสนามบิน เมืองไครสเ์ชิรช์ เมืองท่ีไดร้ับสมญานามวา่เป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” บา้นเรือนแบบ 

ชาวองักฤษและแมน่ ้าเอวอน แมน่ ้าสายเล็กๆน่ารักท่ีสองฟากฝั่งเต็มไปดว้ยตน้หลิวมากมาย 

21.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL  หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

  www3.hilton.com  
วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)   ไครสเ์ชิรช์ - รถไฟสายทรานสอ์ลัไพน์ - อาเธอรพ์าสส ์- ธารน ้าแข็งฟรานซโ์จเซฟ 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.15 น. คณะน่ังรถไฟ สาย TranzAlpine ซ่ึงว่ิงระหวา่งฝั่งตะวนัออกกบัฝั่งตะวนัตก เช่ือมระหวา่ง เมืองไครส้ทเ์ชิรช์กบั

เมืองเกรยเ์มาท ์เสน้ทางรถไฟสายน้ีไดช่ื้อวา่เป็นเสน้ทางรถไฟหน่ึงในหกเสน้ทางท่ีสวยท่ีสุดในโลก นิวซีแลนด์

http://www.millenniumhotels.co.nz/
http://www.millenniumhotels.co.nz/
http://www.hilton.com/
http://www.hilton.com/
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เป็นประเทศท่ีเงียบสงบ มีความปลอดภยัสูง และ

ธรรมชาติท่ียงัคงงดงามบริสุทธ์ิ เสน่หข์องนิวซีแลนด์

มีมากกวา่ท่ีเราเห็น ประเทศน้ีไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีใน

การถ่ายท าภาพยนตร์สุดยอดอมตะ นักเดินทาง

หลายคนท่ีอยากจะยอ้นรอยต านานของหนังเร่ือง 

เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส ์ เม่ือถึงสถานีรถไฟอาเธอร์

พาสส์ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติท่ีมีเน้ือท่ี 94,500 

เฮกเตอร์ ทางรถไฟผา่นบนความสูงกวา่ 737 เมตร 

ชาวยุโรปผูค้น้พบเสน้ทางน้ีในปี 1864 ในชว่งยุคต่ืน

ทอง เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนทองขา้มเขตเซาทเ์ทิร์นแอลป์ไปยงั เมือง

ไครส้ทเ์ชิรช ์

10.42 น. รถโคช้รอรับแลว้เดินทางสู่ เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยุคต่ืน

ทองศูนยก์ลางของหยกหรือหินสีเขียว(Green Stone) ซ่ึงในสมยัโบราณเป็น

ส่ิงท่ีชาวเมารีน ามาท าเคร่ืองประ ดบัและอาวุธ เขา้ชม โรงงานเป่าแกว้ และ

โรงงานหยก เดินชมและเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัรวมทัง้ ติกิ (Tiki) เคร่ืองราง

ของเมารีท่ีแกะสลกัอยา่งสวยงาม 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

14.00 น. เดินทางตอ่สู ่ธารน ้าแข็งฟรานซโ์จเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมืองเล็กๆ มีช่ือมากในเร่ืองธารน ้าแข็ง จึง

ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเที่ ยวท่ีส าคญัท่ีสุดของฝั่งตะวนัตกแหง่น้ีธารน ้าแข็งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดสองแหง่ภายในอุทยาน

แหง่ชาติเวสตแ์ลนดไ์ดแ้ก ่ฟรานซโ์จเซฟกลาเซีย และฟ็อกซก์ลาเซีย ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของธารน ้าแข็ง

มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทัง้สองแหง่น้ีไหลมาจาก บริเวณท่ีมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลาหรือ

อาจกลา่วไดว้า่มีเพียงไมก่ี่แหง่ในโลก ท่ีจะสามารถเขา้ถึงธารน ้าแข็งไดง้า่ยดายเชน่น้ี (หากทา่นมีความประสงคท่ี์

จะบินส ารวจ Fox หรือ Franz Josef Glacier กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์และตอ้งจองลว่งหนา้) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือเทียบเทา่ในระดบั 

www.scenichotelgroup.co.nz  

 

http://www.scenichotelgroup.co.nz/
http://www.scenichotelgroup.co.nz/
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วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)   ธารน ้าแข็งฟ็อกซ ์- อุทยานแห่งชาติเวสตแ์ลนด ์- ทะเลสาบวาคาติป ู 

                                           ควีนสท์าวน์ - นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพีค 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. น าท่านไปชม ธารน ้ าแข็งฟ็อกซ์ (Fox Glacier) มี

ต  านานพ้ืนบา้นของชาวเมารีวา่ มาจากช่ือชายหนุ่มใน

ต านานซ่ึงตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครั้นตอ่มาหญิงคนรัก

ของเขาเสียใจและรอ้งไหจ้นน ้าตาไดป้กคลุมหุบเขา และ

กลายเป็นน ้าแข็งในท่ีสุด แลว้ออกเดินทางตอ่ผา่นเขตมรดก

โลกเซาทเ์วสตนิ์วซีแลนดท่ี์รวมอุทยานแหง่ชาติไวถึ้ง 4 แหง่ 

ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นดินแดนแหง่ความเขียวขจี ผา่นเขา้ 

เมืองฮาสท ์ เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและยงัเป็นประตู

สูเ่วสตแ์ลนดเ์นชัน่แนลพาร์ค 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

13.00 น. จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมืองควีนสท์าวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแหง่การผจญภยั” เป็นเมืองซ่ึงตัง้อยู ่

ริมเนินเขา นอกจากน้ียงัอยูริ่มทะเลสาบและโอบลอ้มดว้ยภูเขา ถือวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกสุดๆ ท่ีน่ีเปรียบเหมือน

เป็นสวรรคข์องผูท่ี้ช่ืนชอบความทา้ทายและการผจญภยัทุกชนิดในทุกฤดูกาล  อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชมเมืองท่ีมี

รา้นคา้เปิดใหบ้ริการถึง 22.00 น. ของทุกวนั ทา่นสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย, เส้ือผา้ขนแกะ, เส้ือไหม

พรม และของท่ีระลึก แลว้น่ังกระเชา้ลอยฟ้าชมพระอาทิตยอ์สัดงท่ี Skyline Gondola หากใครมาเยือนเมืองน้ีแลว้

ไมไ่ดข้ึ้นกอนโดลา ก็แสดงวา่ยงัมาไมถึ่ง เพราะที่ น่ีเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดในบริเวณน้ี สามารถชมทศันียภาพพาโนรา

มาแบบรอบทิศได ้220 องศาบริเวณน้ี สามารถชมทศันียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได ้220 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนยอดเขาแบบ Buffet  
  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเทา่ใน 

ระดบัเดียวกนั  www.millenniumhotels.com  

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)   ควีนสท์าวน์ - มิลเลอรเ์ลค - ช่องแคปมิลฟอรด์ - ล่องเรือชมฟยอรด์  

                                           ควีนสท์าวน์ 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

07.30 น. น าคณะทอ่งเที่ ยวชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ในเขต อุทยานแห่งชาติฟยอรด์แลนด ์มีลกัษณะภูมิประเทศ

ท่ีสูงชนัและซบัซอ้นมีชายฝั่งท่ีขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงท าใหบ้ริเวณน้ีไมมี่

การพฒันาเป็นถนนและเมืองมากนัก พ้ืนท่ีแหง่น้ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและไดร้ับการคุม้ครองเป็นพิเศษและก็ไดร้ับ

การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก มีทะเลสาบที่ ใหญท่ี่สุดเป็นอนัดบัสองของประเทศ แลว้เดินทางตอ่ระหวา่งทางแวะชม 

Mirror Lake เป็นทะเลสาบเล็กๆบนภูเขามีภาพสะทอ้นของภูเขาในทะเลสาบ ลอดอุโมงคโ์ฮเมอร์แวะถา่ยรูปกบั 

The Chasm เป็นรอยแตกของแผน่ดินและแมน่ ้าจะไหลผา่นรอยแตกแคบๆซ่ึงมีความลึก 22 เมตร น าทา่นลงเรือ 

Real Journey ลอ่งชมธรรมชาติอนัสวยงามของชอ่งแคบมิลฟอร์ด 

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/
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13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

บา่ย เรือลอ่งชมความงามของฟยอร์ด ท่ีเกิดจากการละลายของ

หิมะและธารน ้าแข็งหลายลา้นปีมาแลว้ ซ่ึงมีความยาวถึง

ของน ้าตกสูง 160 เมตร น ้าตกแห่งน้ีต ัง้ ช่ือตามภรรยา

ทา่นผูว้า่การนิวซีแลนดท่ี์มาเย่ียมชมสถานท่ีแหง่น้ี ชมยอด

เขา Mitre Peak เช่ือกนัวา่น่าจะเป็นภูเขาท่ีมีฐานอยูใ่น

ทะเลท่ีสูงท่ีสุดในโลก ชม Seal Rock ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ

แมวน ้าตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาวา่ยน ้าเลน่คล่ืนอวด

โฉมใหนั้กทอ่งเท่ียวไดย้ล รถโคช้น าทา่นเดินทางกลับสู่

เมืองควีนสท์าวน์   

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีนเมนูพิเศษ กุง้มงักร + เป๋าฮ้ือ 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเทา่ใน 

ระดบัเดียวกนั / www.millenniumhotels.com  

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)   ควีนสท์าวน์ - โอค๊แลนด ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. เที่ ยวใน ควีนสท์าวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแหง่การผจญภยั” เป็นเมืองซ่ึงตัง้อยูริ่มเนินเขา นอกจากน้ียงั

อยูริ่มทะเลสาบและโอบลอ้มดว้ยภูเขา ถือวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกสุดๆ ท่ีน่ีเปรียบเหมือนเป็นสวรรคข์องผูท่ี้ช่ืนชอบ

ความทา้-ทายและการผจญภยัทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบนัควีนสท์าวน์ถูกยกใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าหลงใหลในเร่ืองของ

ทิวทศัน์ท่ีงดงาม ทะเลสาบวาคาติป ู(Lake Wakatipu) ท่ีใสราวกบักระจกไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables 

ธรรมชาติของควีนสท์าวน์น้ันสวยไรท่ี้ติ เที่ ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอรโ์รวท์าวน์” (Arrowtown) เป็นเมือง

เล็กๆ ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขา ท่ีน่ีเป็นเมืองขุดทองเกา่ท่ีอนุรักษ์เอาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด ในยุคต่ืนทอง (ปี 1865) เคยมี

ประชากรมากกวา่ 7,000 คน และเป็นเพียงหน่ึงในเมืองขุดทองสมยัเกา่ท่ีเหลืออยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ ซ่ึงไมไ่ดแ้ปร

สภาพเป็นเมืองรา้ง หรือเปล่ียนรูปแบบไปเป็นเมืองท่ีพฒันาอยา่งทนัสมยั แมว้า่แอร์โรวท์าวน์จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่

ก็เต็มไปดว้ยนักทอ่งเท่ียว แวะชมกิจกรรมอนัทา้ทาย “บนัจ้ีจมัพ”์ และ SHOTOVERJET เหนือแมน่ ้าคาวารัว  

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินเมืองควีนสท์าวน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/
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16.15. น. น าคณะเดินทางสู ่เมืองโอค๊แลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ 

18.05 น. ถึงสนามบิน โอค๊แลนด ์จากน้ัน น าคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

www.millenniumhotels.com  

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง (9)   โอค๊แลนด ์- กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   

08.00 น. น าคณะเท่ียวชม เมืองโอค๊แลนด ์เมืองท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศนิวซีแลนด ์ตวัเมืองตัง้อยูบ่นภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ จึง

เห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหลุมปลอ่งภูเขาไฟ

อยูท่ ั่วไป และยงัไดร้ับสมญานามวา่เป็น “เมือง

แห่งการแล่นเรือ” (The City of Sails) ซ่ึงมา

จากการท่ีมีอา่วจอดเรือท่ีสมบูรณ์ และยงัเป็นศูน  

ยก์ลางการพาณิชยแ์ละการคมนาคมรวมทัง้เป็น

ศูนยก์ลางกีฬาทางน ้า ชมวิวทิวทศัน์ของอา่วท่ีมี

สะพานฮาเบอร์เป็นฉากหลงั ทอดเช่ือมระหวา่งฝั่ง

ตวัเมืองกบัทา่เดวอนพอร์ท ผ่านชมทา่จอดเรือ

ยอร์ช จากน้ันน าสู ่ย่านถนนควีน ยา่นใจกลางเมือง 

13.10 น. บินตรงกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG492 

20.25 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

  *************************************************************************************************** 

หมายเหตุ  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ ในกรณี

ท่ีเกิดภยัทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเที่ ยวบิน หรือเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีนักทอ่งเที่ ยวไดร้ับ

เป็นหลกัฯ) 
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อตัราคา่บริการ 

PPEERRIIOODD  

TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--

1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

SGL 

SUPP  

DDiissccoouunntt  

TTrriippllee  

RRoooomm  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

2222--3300  JJUUNN  ‘‘22556622  112255,,000000  111133,,000000  110066,,000000  2244,,000000  --33,,000000  
--2255,,000000..--  

--1188,,000000..--  

1133--2211  ก.ค. 2562ก.ค. 2562  124124,,000000  111122,,000000  110055,,000000  2244,,000000  --33,,000000  
--2255,,000000..--  

--1188,,000000..--  

1100--1188  ส.ค. 2562ส.ค. 2562  123123,,000000  111111,,000000  110044,,000000  2244,,000000  --33,,000000  
--2244,,000000..--  

--1177,,000000..--  

77--1155  ก.ย. 2562ก.ย. 2562  121255,,000000  111133,,000000  110066,,000000  2244,,000000  --33,,000000  
--2233,,000000..--  

--1188,,000000..--  

1199--2277  ต.ค. 2562ต.ค. 2562  112222,,000000  111010,,000000  110044,,000000  2233,,550000  --33,,000000  
--2255,,000000..--  

--1177,,000000..--  

1616--24 พ.24 พ.ยย. 2562. 2562  131322,,000000  111199,,000000  110066,,000000  2233,,000000  --33,,000000  
-25,000.- 

-17,000.-  

44--12 ธ.ค. 256212 ธ.ค. 2562  112222,,000000  111010,,000000  110044,,000000  2233,,550000  --33,,000000  
--2255,,000000..--  

--1177,,000000..--  

**2244  ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 ––  1 1 ม.ค. 63ม.ค. 63**  

131333,,000000  112020,,000000  110077,,000000  2288,,000000  --55,,000000  
--2255,,000000..--  

--1177,,000000..--  
**25 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 ––  2 2 ม.ค. 63ม.ค. 63**  

**28 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. 62 ––  5 5 ม.ค. 63ม.ค. 63**  

คา่ทวัร์รวม : 

 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ ณ วนัท่ี  8 พฤษภาคม 2562 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ (จ ากดัน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 ก.ก./ทา่น) 
✓ คา่พาหนะทอ่งเที่ ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

15-20 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 33 ท่ีนัง่ 

21-40 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 49 ท่ีนัง่ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยวตามระบุไวใ้นรายการ 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่นิวซีแลนดแ์บบกรุ๊ปไมมี่ประทบัลงเลม่และตอ้งย่ืนพรอ้มกนัทัง้กรุ๊ป หากย่ืนวีซา่แลว้ไม่

สามารถยกเลิกการเดินทางได ้/ทา่นท่ีมีวีซา่แลว้หกัคา่ธรรมเนียมวีซา่แบบกรุ๊ปทา่นละ 2,250 บาท 
✓ คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ทา่น 
✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต 

– หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลา่ชา้ของ
สมัภาระและเที่ ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบ
จองทวัร์ 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของทา่น
เองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

✓ ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้คร่ือง น ้าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระข้ึนเคร่ืองไดน้ ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด
สมัภาระใตเ้คร่ืองไดไ้มเ่กิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น้ัน และน าสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง
น ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

คา่ทวัร์ไมร่วม : 

  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ทิปคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วนั) 
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 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมดัจ ำลว่งหนำ้ 35,000 บำท ต่อผูเ้ดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำก

วนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหนา้ 

30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นยกเลิกการ

เดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเที่ ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อ้ืออ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปน้ี 

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัตอ่ไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

2. ผูสู้งอายุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท่ี้ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนใน

โปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้กอ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกบัผูร้่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเที่ ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนั กอ่นวนัท่ี

น าเที่ ยว  ใหคื้น 100% ของเงินค่าบริการ 

    1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ ยวทราบไม่นอ้ยกว่าสิบหา้วนั กอ่นวนัท่ี

น าเที่ ยว ใหคื้น 50% ของเงินค่าบริการ 

    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบนอ้ยกว่าสิบหา้วนั กอ่นวนัท่ีน า

เที่ ยว  ไม่ตอ้งคืนเงินค่าบริการ 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ ยวท่ีไดจ้า่ยจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเที่ ยวตอ่ไปน้ี ใหน้ ามาหกั

จากเงิน คา่บริการท่ีตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสูงกวา่เงินคา่บริการท่ีไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน า

เที่ ยวจะเรียก   จากนักทอ่งเที่ ยวไมไ่ด ้ท ัง้น้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ ยว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเที่ ยวทราบ 

ดงัตอ่ไปน้ี 

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยที่ จ  าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจน าเที่ ยวและมคัคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่ น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้

ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่น้ัน และหากทา่น

ไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 

REFUND ไดห้รือไมก่อ่นท่ีทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบินฟินแอร์, ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปรแ์อร์ไลน์  

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินน้ัน ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ

ของสายการบินเทา่น้ัน 
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คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง/ส าหรับผูพ้กั3ทา่น(ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

▪ หอ้งพกัแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ทา่น 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึง

มกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่น้ัน   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่

อา่งอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 

SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชม
น้ัน ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของ

สถานท่ีน้ัน ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้แตห่ากมีการลา่ชา้ หรือเหตุหน่ึง

เหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ ทางบริษทัฯจะไมมี่การ

คืนเงินใดใหแ้กท่า่น เน่ืองจากไดช้  าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชม

จากเจา้หนา้ท่ีในชว่งวนัเดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ คา่ทวัร์ไดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ทา่นจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้ริการ
ในการยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ ทา่นสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้4 NZ$ / ใบ / ครั้ง 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินไทยอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของ
สายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้คร่ืองไดไ้มเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได ้
ทา่นละ 1 ใบเทา่น้ัน และน าสมัภาระถือข้ึนเคร่ืองน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิม
เป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) 
x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้  ่า
กวา่มาตรฐานได ้ ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความ
รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
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พาณิชย ์ ซ่ึงจะรับผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงินสูงสุดไมเ่กิน 10,000 
บาท / ทา่น 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ 
จะมีขอ้ก าหนดที่ ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ท ัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 

ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด ์

ใชเ้วลาย่ืนประมาณ 14 วนัท าการ 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็น
การงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

 รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ ควรมีอายุไมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 

ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายุไมถึ่ง 20 ปีบริบูรณ์  
 หนังสือรับรองการท างานจากบริษทั / สงักดัที่ ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ันโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเที่ ยว หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไมต่  ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่
ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา่ ตอ้งออกหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยใน
ครอบครัวดว้ย  ***สถานทูตไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของทา่น เป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ ทาง
บริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุช่ือผู ้
เดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะตอ้งมี หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม ่ ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผลใด
ก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

 และเง่ือนไขท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


