
 
 

 

 



 
 

 

วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ เสาร์ 
16.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสาร

ขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการบินไทย 
(TG) เจ้าหน้าท่ีของ WORLDWIDE VACATION คอยต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง  

 
 

18.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG491   
วันท่ีสอง โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว  อาทติย์ 
10.45 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่

ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร
ของประเทศ  

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางเข้าสูเ่มืองโรโตรัว ซึง่ได้ช่ือว่าเป็นเมือง

พลงังานความร้อนใต้พิภพ จากนัน้น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.co.nz  

วันท่ีสาม อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi 
Dinner 

จันทร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเข้าชมอะโกรโดมฟาร์ม แหลง่ท่องเท่ียวการเกษตรที่โดง่ดงัท่ีสดุ

ของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพนัธุ์ตา่งๆการประมลูแกะ การตดัขน
แกะ สนกุกบัการป้อนนมลกูแกะตวัน้อยๆ ให้ท่านสมัผสัถงึความน่ารัก
ประทบัใจกบัการต้อนแกะโดยสนุขัแสนรู้ อนัเป็นกิจวตัรที่มาตีแผ่ให้
นกัท่องเท่ียวได้ชมในแง่มมุของความสนกุสนาน จากนัน้น าท่านเข้าชม
เรนโบว์สปริง (Rainbow Spring) ได้รับการปรับโฉมครัง้ใหญ่เพ่ือต้อนรับ
ผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ บ่อน า้เรนโบว์เป็นบ่อน า้แร่ซึง่ผลิตน า้
จ านวน 2.5 ล้านลิตรตอ่วนั เป็นท่ีอยู่อาศยัของปลาเทร้ามีถ่ินก าเนิดจาก
ทวีปอเมริกาเหนือร่มร่ืนด้วยพนัธ์ไม้พืน้เมืองได้แก่ แคลิฟอร์เนียแดง, ซลิ
เวอร์เฟิร์น ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาติ  นอกจากนีย้งัมีนกพืน้เมือง
สายพนัธ์ตา่งๆหลายชนิดอาทิ นกทยุ (TUI), นกพิราบพืน้เมือง, นกแก้ว
เกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็นนกท่ีได้รับการคุ้มครอง นอกจากนีย้งัมี
กิง้ก่าทวัทารา สตัว์ก่อนประวตัิศาสตร์ท่ีอาศยัอยู่เม่ือ 225 ล้านปีก่อน
คริสตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานถงึ 100 ปี หรือมากกวา่นัน้ KIWI 
HOUSE บ้านของนกกีวีท่ีมีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เทา่นัน้เป็นสตัว์
พืน้เมืองท่ีมีชีวิตอยู่ถงึ 70ล้านปีมาแล้ว 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าเข้าชมศนูย์วฒันธรรมพืน้เมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศนูย์การแสดง

งานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลกัไม้ของชายหนุ่มชาวเมารี เคร่ือง
จกัสาน พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณและเรือโบราณตัง้แสดงด้วย 
บริเวณบ่อน า้พรุ้อนมีจดุเดน่คือ บริเวณสะพานข้ามล าธาร ท่ีสามารถ
มองเห็นน า้พใุหญ่ท่ีพุ่งขึน้ให้ชมชัว่โมงละ 2-3 ครัง้ เฉลี่ยวนัละ 14 ครัง้ สงู
ประมาณ 50-60 ฟตุนานประมาณ 5-15 นาที, บ่อโคลนเดือด 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัน่าทึง่ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรส
กับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดงพืน้เมืองแบบเมารีที่
อนุรักษ์ไว้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม 

Buffet 

http://www.millenniumhotels.co.nz/


 
 

 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าใน
ระดบัเดียวกนั 

www.millenniumhotels.co.nz  

วันท่ีส่ี โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ า้หนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ไวโตโม่ เมืองเล็กๆซึง่เป็นท่ีตัง้ของถ า้ไวโตโม่ (Waitomo 

Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ
กว่า 12 ล้านปี ท่านจะพบกับห้องโถงกว้างท่ี เ รียกว่า “คาธีดรัล” 
(Cathedral) ท่ีได้ช่ือนีเ้พราะหินงอกหินย้อยท่ีอยู่ภายในมมุหนึ่ง มีรูปร่าง
คล้ายออร์แกนในโบสถ์ มีนักร้องช่ือดงัหลายท่านได้เคยมาอดัเสียงท่ีถ า้
แห่งนี ้เพราะเช่ือว่าเสียงท่ีได้มีความไพเราะมาก แล้วล่องเรือเล็กพิสูจน์
ความมหัศจรรย์อันน่าทึ่งของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ท่ีเปล่ง
ประกายแสงระยิบระยบัทัว่อาณาบริเวณผนงัถ า้มานานนบัพนัปีมองดรูาว
กับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า จากนัน้เดินทางสู่ โรโตรัว (Rotorua) 
เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเท่ียว” เมืองนีอุ้ดมไปด้วย
แหล่งก าเนิดของน า้พุร้อน, บ่อโคลนเดือด, ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วย
ปลาเทราต์ และถ่ินของชาวเมารี ท าให้เมืองนีเ้ตม็ไปด้วยความสนกุสนาน 

 
 

 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet 
13.00 น. เดินทางกลบัสูโ่อ๊คแลนด์ น าทา่นสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางสูเ่มืองไครส์เชิร์ช  
17.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ   
18.25 น. ถงึสนามบินเมืองไครส์เชิร์ช เมืองท่ีได้รับสมญานามวา่เป็น “เมืององักฤษ

นอกเกาะองักฤษ” บ้านเรือนแบบชาวองักฤษและแมน่ า้เอวอน แมน่ า้สาย
เลก็ๆน่ารักท่ีสองฟากฝ่ังเตม็ไปด้วยต้นหลิวมากมาย  

 
21.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL  หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www3.hilton.com  

วันท่ีห้า ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธาร
น า้แข็งฟรานซ์โจเซฟ 

พุธ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.15 น. คณะนั่งรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งว่ิงระหว่างฝ่ังตะวันออกกับฝ่ัง

ตะวนัตก เช่ือมระหวา่งเมืองไคร้สท์เชิร์ชกบัเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟ
สายนีไ้ด้ช่ือว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
นิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีเงียบสงบ มีความปลอดภยัสูง และธรรมชาติท่ี
ยงัคงงดงามบริสทุธ์ิ เสน่ห์ของนิวซีแลนด์มีมากกวา่ท่ีเราเห็น ประเทศนีไ้ด้
ถูกใช้เป็นสถานท่ีในการถ่ายท าภาพยนตร์สุดยอดอมตะ นักเดินทาง
หลายคนท่ีอยากจะย้อนรอยต านานของหนังเร่ือง เดอะลอร์ดออฟเดอะ
ริงส์ เมื่อถึงสถานีรถไฟอาเธอร์พาสส์ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติท่ีมีเนือ้ท่ี 
94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้
ค้นพบเส้นทางนีใ้นปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยงัเมืองไคร้สท์เชิรช์ 

 

10.42 น. รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยุคตื่นทอง
ศนูย์กลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึง่ในสมยัโบราณเป็น
สิ่งท่ีชาวเมารีน ามาท าเคร่ืองประดบัและอาวธุ เข้าชมโรงงานเป่าแก้ว และ
โรงงานหยก เดินชมและเลือกซือ้เคร่ืองประดบัรวมทัง้ ติกิ (Tiki) เคร่ืองราง
ของเมารีท่ีแกะสลกัอย่างสวยงาม  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.millenniumhotels.co.nz/
http://www.hilton.com/


 
 

 

14.00 น. เดินทางตอ่สูธ่ารน า้แข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมือง
เลก็ๆ มีช่ือมากในเร่ืองธารน า้แข็ง จงึท าให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ท่ีสดุของฝ่ังตะวนัตกแห่งนีธ้ารน า้แข็งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุสองแห่งภายใน
อทุยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลา
เซีย ความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของธารน า้แข็งมีความยาวประมาณ 
13 กิโลเมตร กลาเซียทัง้สองแห่งนีไ้หลมาจาก บริเวณท่ีมีหิมะปกคลมุอยู่
ตลอดเวลาหรืออาจกลา่วได้วา่มีเพียงไมก่ี่แห่งในโลก ท่ีจะสามารถเข้าถงึ
ธารน า้แข็งได้ง่ายดายเช่นนี ้ (หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะบินส ารวจ Fox 
หรือ Franz Josef Glacier กรุณาสอบถามหวัหน้าทวัร์และต้องจอง
ลว่งหน้า 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือ

เทียบเท่าในระดบั 
www.scenichotelgroup.co.nz  

วันท่ีหก ธารน า้แข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาตเิวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวา
คาตปูิ - ควีนส์ทาวน์- น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค 

พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านไปชมธารน า้แข็งฟ็อกซ์ (Fox Glacier) มีต านานพืน้บ้านของชาว

เมารีวา่ มาจากช่ือชายหนุ่มในต านานซึง่ตกจากภเูขาลงมาเสียชีวิต ครัน้
ตอ่มาหญิงคนรักของเขาเสียใจและร้องไห้จนน า้ตาได้ปกคลมุหบุเขา และ
กลายเป็นน า้แข็งในท่ีสดุ แล้วออกเดินทางตอ่ผ่านเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์
นิวซีแลนด์ท่ีรวมอทุยานแห่งชาติไว้ถงึ 4 แห่ง ได้รับการยกย่องวา่เป็น
ดินแดนแห่งความเขียวขจี ผ่านเข้าเมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและยงัเป็นประตสููเ่วสต์แลนด์เนชัน่แนลพาร์ค  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. จากนัน้น าคณะเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวง

แห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ ริมเนินเขา นอกจากนีย้ังอยู่ ริม
ทะเลสาบและโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกสุดๆ ท่ีน่ี
เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ ท่ีช่ืนชอบความท้าทายและการผจญภยัทุก
ชนิดในทกุฤดกูาล  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองท่ีมีร้านค้าเปิดให้บริการ
ถึง 22.00 น. ของทุกวนั ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าหลากหลาย, เสือ้ผ้า
ขนแกะ, เสือ้ไหมพรม และของท่ีระลึก แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมพระ
อาทิตย์อสัดงท่ี Skyline Gondola หากใครมาเยือนเมืองนีแ้ล้วไม่ได้ขึน้
กอนโดลา ก็แสดงวา่ยงัมาไมถ่งึ เพราะท่ีน่ีเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสดุในบริเวณ
นี ้สามารถชมทศันียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศาบริเวณนี ้
สามารถชมทศันียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศา 

(209 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Buffet 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT 

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันท่ีเจ็ด ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม 
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์ 

ศุกร์ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
07.30 น. น าคณะท่องเท่ียวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอุทยาน

แห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ มีลกัษณะภมูิประเทศท่ีสงูชนัและซบัซ้อนมีชายฝ่ัง
ท่ีขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงท าให้
บริเวณนีไ้ม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พืน้ ท่ีแห่งนีม้ี
เอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการคุ้ มครองเป็นพิเศษและก็ได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลก มีทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสองของ  

 

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


 
 

 

ประเทศ แล้วเดินทางต่อระหว่างทางแวะชม Mirror Lake เป็นทะเลสาบ
เลก็ๆบนภเูขามีภาพสะท้อนของภเูขาในทะเลสาบ ลอดอโุมงค์โฮเมอร์แวะ
ถ่ายรูปกบั The Chasm เป็นรอยแตกของแผ่นดินและแม่น า้จะไหลผ่าน
รอยแตกแคบๆซึง่มีความลกึ 22 เมตร น าท่านลงเรือ Real Journey ล่อง
ชมธรรมชาติอนัสวยงามของช่องแคบมิลฟอร์ด  

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ Local 
บ่าย เรือล่องชมความงามของฟยอร์ด ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะและธาร

น า้แข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึงของน า้ตกสูง 160 เมตร 
น า้ตกแห่งนีต้ัง้ช่ือตามภรรยาท่านผู้วา่การนิวซีแลนด์ท่ีมาเย่ียมชมสถานท่ี
แห่งนี ้ชมยอดเขา Mitre Peak เช่ือกันว่าน่าจะเป็นภูเขาท่ีมีฐานอยู่ใน
ทะเลท่ีสงูท่ีสดุในโลก ชม Seal Rock ซึง่เป็นท่ีอยู่อาศยัของ แ ม ว น ้า
ตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน า้เล่นคลื่นอวดโฉมให้นกัท่องเท่ียว
ได้ยล รถโค้ชน าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองควีนส์ทาวน์ 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีนเมนูพเิศษ กุ้งมังกร + เป๋าฮือ้ Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT 

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันท่ีแปด ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์  เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวในควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภยั” เป็น

เมืองซึ่งตัง้อยู่ริมเนินเขา นอกจากนีย้งัอยู่ริมทะเลสาบและโอบล้อมด้วย
ภเูขา ถือวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกสดุๆ ท่ีน่ีเปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ ท่ี
ช่ืนชอบความท้า-ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบันค
วีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองท่ีน่าหลงใหลในเร่ืองของทิวทัศน์ท่ีงดงาม 
ทะเลสาบวาคาติปู (Lake Wakatipu) ท่ีใสราวกับกระจกไปจนถึง
เทือกเขา The Remarkables ธรรมชาติของควีนส์ทาวน์นัน้สวยไร้ท่ีติ 
เท่ียวชมเมืองของนกัขดุทอง “แอร์โรว์ทาวน์” (Arrowtown) เป็นเมืองเล็กๆ 
ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา ท่ีน่ีเป็นเมืองขุดทองเก่าท่ีอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีท่ีสุด 
ในยคุตื่นทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกวา่ 7,000 คน และเป็นเพียง
หนึ่งในเมืองขุดทองสมยัเก่าท่ีเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพ
เป็นเมืองร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองท่ีพฒันาอย่างทนัสมยั แม้ว่า
แอร์โรว์ทาวน์จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเท่ียว แวะชม
กิจกรรมอนัท้าทาย “บันจีจ้มัพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น า้คาวา
รัว  จนได้เวลาอันสมควร น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมืองควีนส์
ทาวน์ 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

16.15 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ   
18.05 น. ถงึสนามบินโอ๊คแลนด์ จากนัน้ น าคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันท่ีเก้า โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   Buffet 
08.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ 

ตัวเมืองตัง้อยู่บนภูเขาไฟท่ีดับแล้ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและ
หลมุปลอ่งภเูขาไฟอยู่ทัว่ไป และยงัได้รับสมญานามวา่เป็น “เมืองแห่งการ
แล่นเรือ” (The City of Sails) ซึ่งมาจากการท่ีมีอ่าวจอดเรือท่ีสมบูรณ์ 
และยงัเป็นศนูย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทัง้เป็นศนูย์กลาง

 

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/


 
 

 

กีฬาทางน า้ ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวท่ีมีสะพานฮาเบอร์เป็นฉากหลงั ทอด
เช่ือมระหว่างฝ่ังตัวเมืองกับท่าเดวอนพอร์ท ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ช 
จากนัน้น าสูย่่านถนนควีนย่านใจกลางเมือง 

 
13.10 น. บินตรงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG492   
20.25 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดภยั

ทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือเหตสุดุวิสยัอื่นๆ โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 
ก าหนดวันเดนิทาง 

13-21 ต.ค. 61 20-28 ต.ค. 61 
คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : 
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 
 ในกรณีผู้ใหญ่พกัด้วยกนั 3 ท่าน ท่านท่ี 3 มีสว่นลด 
 กรณีผู้ใหญ่ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน หกัท่านละ 
 กรณีเดก็ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน หกัท่านละ 

125,000.- 
113,000.- 
107,000.- 
23,000.- 
-2,000.- 
-27,000.- 
-21,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิงแล้ว ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ (จ ากดัน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 23 ก.ก./ท่าน) 
 คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ

15-20 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 33 ที่น่ัง 
21-40 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 49 ที่น่ัง 

 คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไมม่ีประทบัลงเลม่และต้องย่ืนพร้อมกนัทัง้กรุ๊ป หากย่ืนวีซา่แล้วไม่

สามารถยกเลิกการเดินทางได้ (และหากท่านมีความประสงค์ย่ืนวีซา่แบบประทบัลงเลม่ ต้องเสียคา่วีซา่
เพ่ิมท่านละ 2,400 บาท) / ท่านท่ีมีวีซา่แล้วหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่แบบกรุ๊ปท่านละ 3,300 บาท 

 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนระหวา่งเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต 
– หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้า
ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลด
สมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ือง
น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสทิธิของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทิปคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน) 



 
 

 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพัก

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้

บ้านหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำท ต่อผู้เดนิทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีกอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดย

สามารถย่ืนขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือ
ตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ี
ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นย่ืนขอวีซา่
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมผีู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถ
รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยั
ธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่นืเงินคา่ทวัร์ท่ี
ท่านช าระมาแล้ว 



 
 

 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่

เสียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบินฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ี
ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คอืห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 

ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่ง
กนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้า

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะ
จะเข้าชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า 
หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทาง



 
 

 

บริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 4 NZ$ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกั
เพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 
นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ 

จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์ 
ใช้เวลาย่ืนประมาณ 14 วนัท าการ 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ควรน าไปแสดงด้วย
เพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 



 
 

 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อน
เม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย  ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6
แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


