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NEW ZEALAND ตงัอยูใ่นมหาสมทุรแปซิฟิกใต้ ดินแดนแหง่ธรรมชาติอนัยิงใหญ่เกินคําบรรยาย ความมหศัจรรย์ของ
เกาะเหนือและเกาะใต้ ทีมีภูมิทศัน์อนังดงามตระการตาแหง่ภูเขาและทะเลสาบและแหล่งธรรมชาติมากมาย เกาะเหนือเป็น
เขตภเูขาไฟและทะเลสาบในใจกลางเกาะมีนาํพรุ้อนและบอ่โคลนเดือดโดยทวัร์จะเริมจากเมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) เมือง
ทีใหญ่ทสีุด ของเกาะเหนือ ศนูย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าทสํีาคญัทสีุดได้รับสมญานามวา่เมืองแหง่การแล่นเรือใบ 
(City of Sails) มีอา่วจอดเรือทีสมบรูณ์แบบชมสะพานฮาเบอร์และทา่จอดเรือยอร์ชทสีวยงาม โรโตรัว (Rotorua) เมือง
ทอ่งเทียวทีโดง่ดงัและมีชอืเสียงทีสุดแหง่หนงึของเกาะเหนือ เมืองแหง่นําแร่ TE PUIA ศนูย์อนรุักษ์ศิลปวฒันธรรมของชน
พืนเมืองชาวเมารี นําพรุ้อน และบอ่โคลนเดือด ตงัอยูริ่มทะเลสาบโรโตรัว “กีวีเฮ้าส์” บ้านของนกกีวี เป็นนกชนิดหนงึทีออกหา
กินเวลากลางคืนพบได้ทีนิวซแีลนด์ประเทศเดียวเทา่นนั ไมส่ามารถพบเห็นได้ทวัๆ ไป พกัทีโรโตรัว  คืน จากนนับินลดัฟ้าสู่
เกาะใต้ทา่นจะได้พบกบับรรยากาศสุดโรแมนติกของเมืองไคร้สท์เชร์ิช (Christchurch) เมืองทขีึนชอืวา่คล้ายองักฤษมากทีสดุ
ในโลก นงัรถไฟสายทรานส์อลัไพน์สูเ่ขตเซาทเ์ธิร์นแอลป์ ทีมีฟยอร์ดและธารนําแข็งเป็นเสนห่์เย้ายวนให้นา่ไปเยือน ธาร
นําแข็งทีมีชอืเสียงมากทสีุดในอทุยานแหง่ชาติเวสต์แลนด์ได้แก ่ ธารนําแข็งฟรานซ์โจเซฟ และธารนาํแข็งฟอกซ์ จดัวา่เป็น
สถานททีอ่งเทียวทีเต็มไปด้วยความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติ กอ่นเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ เพชรเม็ดงามและเมืองกิจกรรม
ผจญภยัตา่งๆ ของเกาะใต้ สุดยอดไฮไลท์คือชอ่งแคบมิลฟอร์ด (Milford Sound) ดินแดนแหง่ฟยอร์ด (Fjord) ทีมีอยูเ่พียงไมกี่
แหง่ในโลก เขตอทุยานแหง่ชาติฟยอร์ดแลนด์ ได้รับการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  ไมพ่ลาดกบัการนงักระเช้า
ลอยฟ้าเพือชมพระอาทิตย์อศัดง พกัค้างคืนทเีมืองควีนส์ทาวน ์  คืนนิวซีแลนด์เป็นจดุหมายทีคนรุ่นใหมเ่ลือกทีจะทอ่งเทยีว
และพกัผ่อนอยา่งแท้จริง ขอเชิญทา่นมาร่วมเดินทางไปกบัเรา รายการเทียวครบสูตร คดัสรรอาหารและทพีกั ราคารวมทกุ
อยา่งแล้ว ออกแบบเส้นทางทวัร์ให้ทอ่งเทียวได้จริง 
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์  

6.  น. คณะพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสาร
ขาออกระหวา่งประเทศ ชนั  แถว D 16-19  เคานเ์ตอร์สายการบินไทย 
(TG) เจ้าหน้าทขีอง WORLDWIDE VACATION คอยต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง  

 

 

.  น. ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย เทียวบินท ีTG491   

วันทีสอง โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว   
.  น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถินเร็วกวา่

ประเทศไทย  ชวัโมง) นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร
ของประเทศ  

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Chinese  

.  น. หลงัอาหาร นําคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโรโตรัว ซงึได้ชือวา่เป็นเมือง
พลงังานความร้อนใต้พิภพ จากนนันาํคณะเดินทางเข้าสูท่ีพกั 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร Chinese  
 นําทา่นเข้าสู่ทีพกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา่ใน
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วันทีสาม อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi 
Dinner 

 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

.  น. นําคณะเข้าชมอะโกรโดมฟาร์ม แหล่งทอ่งเทียวการเกษตรทีโดง่ดงัทสีุด
ของเกาะเหนอื ชมการแสดงของแกะพนัธ์ุตา่งๆการประมลูแกะ การตดัขน
แกะ สนกุกบัการป้อนนมลูกแกะตวัน้อยๆ ให้ทา่นสมัผสัถงึความนา่รัก
ประทบัใจกบัการต้อนแกะโดยสุนขัแสนรู้ อนัเป็นกิจวตัรทีมาตีแผ่ให้
นกัทอ่งเทียวได้ชมในแง่มมุของความสนกุสนาน จากนนันาํทา่นเข้าชม
เรนโบวส์ปริง (Rainbow Spring) ได้รับการปรับโฉมครังใหญ่เพือต้อนรับ
ผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ บอ่นําเรนโบวเ์ป็นบอ่นําแร่ซงึผลิตนํา
จํานวน .  ล้านลิตรตอ่วนั เป็นทีอยูอ่าศยัของปลาเทร้ามีถินกําเนิดจาก
ทวีปอเมริกาเหนือร่มรืนด้วยพนัธ์ไม้พืนเมืองได้แก ่ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิล
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เวอร์เฟิร์น ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจําชาติ  นอกจากนียงัมีนกพืนเมือง
สายพนัธ์ตา่งๆหลายชนิดอาทิ นกทยุ (TUI), นกพิราบพืนเมือง, นกแก้ว
เกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็นนกทีได้รับการคุ้มครอง นอกจากนียงัมี
กิงกา่ทวัทารา สตัว์กอ่นประวติัศาสตร์ทอีาศยัอยูเ่มือ  ล้านปีกอ่น
คริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูไ่ด้ยาวนานถงึ  ปี หรือมากกวา่นนั KIWI 
HOUSE บ้านของนกกีวีทีมีอยูเ่ฉพาะในนวิซีแลนด์เทา่นนัเป็นสตัว์
พืนเมืองทีมีชีวิตอยูถ่งึ ล้านปีมาแล้ว 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Chinese  
บา่ย นําเข้าชมศนูย์วฒันธรรมพืนเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศนูย์การแสดง

งานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลกัไม้ของชายหนุม่ชาวเมารี เครือง
จกัสาน พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณและเรือโบราณตงัแสดงด้วย 
บริเวณบอ่นําพรุ้อนมีจดุเดน่คือ บริเวณสะพานข้ามลําธาร ทีสามารถ
มองเห็นนําพใุหญ่ทีพุง่ขึนให้ชมชวัโมงละ 2-3 ครัง เฉลียวนัละ 14 ครัง สูง
ประมาณ 50-60 ฟตุนานประมาณ 5-15 นาที, บอ่โคลนเดือด 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนันา่ทงึ  

 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา Buffet ณ ภตัตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรส
กบัอาหารแบบบฟุเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดงพืนเมืองแบบเมารีทีอนุรักษ์ไว้
เป็นวฒันธรรมและประเพณีอนังดงาม 
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วันทีสี โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถาํหนอนเรืองแสง - ไครส์เชร์ิช  
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.  น. นําทา่นเดินทางสู่ไวโตโม ่เมืองเล็กๆซงึเป็นทีตงัของถําไวโตโม่ (Waitomo 

Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ
กว่า 12 ล้านปี ท่านจะพบกับห้องโถงกว้างที เ รียกว่า “คาธีดรัล” 
(Cathedral) ทีได้ชือนีเพราะหินงอกหินย้อยทีอยูภ่ายในมุมหนึง มีรูปร่าง
คล้ายออร์แกนในโบสถ์ มีนกัร้องชือดงัหลายท่านได้เคยมาอดัเสียงทีถํา
แหง่นี เพราะเชือวา่เสียงทีได้มีความไพเราะมาก แล้วล่องเรือเล็กพิสูจน์
ความมหัศจรรย์อันน่าทึงของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ทีเปล่ง
ประกายแสงระยิบระยบัทวัอาณาบริเวณผนงัถํามานานนบัพนัปีมองดรูาว
กบัแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า จากนนัเดินทางสู่โรโตรัว (Rotorua) 
เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเทียว” เมืองนีอุดมไปด้วย
แหล่งกําเนิดของนําพุร้อน, บ่อโคลนเดือด, ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วย
ปลาเทราต์ และถินของชาวเมารี ทําให้เมืองนีเต็มไปด้วยความสนกุสนาน 

 
 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Buffet  

.  น. เดินทางกลบัสู่โอ๊คแลนด์ นําทา่นสูส่นามบิน เพือเดินทางสู่เมืองไครส์เชิร์ช  

.  น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เทียวบินที JQ237  

.  น. ถงึสนามบินเมืองไครส์เชิร์ช เมืองทีได้รับสมญานามวา่เป็น “เมืององักฤษ
นอกเกาะองักฤษ” บ้านเรือนแบบชาวองักฤษและแมน่ําเอวอน แมน่ําสาย
เล็กๆนา่รักทสีองฟากฝังเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย  

 
.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร Chinese  

 นําทา่นเข้าสู่ทีพกั RENDEZVOUS HOTEL  หรือเทียบเทา่ในระดบั
เดียวกนั 
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วันทีห้า ไครส์เชร์ิช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธาร
นําแขง็ฟรานซ์โจเซฟ 

 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
08.15 น. คณะนังรถไฟสาย TranzAlpine ซึงวิงระหว่างฝังตะวันออกกับฝัง

ตะวนัตก เชือมระหวา่งเมืองไคร้สท์เชิร์ชกบัเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟ
สายนีได้ชือว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึงในหกเส้นทางทีสวยทีสุดในโลก 
นิวซีแลนด์เป็นประเทศทีเงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง และธรรมชาติที
ยงัคงงดงามบริสุทธิ เสนห่์ของนิวซีแลนด์มีมากกวา่ทีเราเห็น ประเทศนีได้
ถูกใช้เป็นสถานทีในการถ่ายทําภาพยนตร์สุดยอดอมตะ นักเดินทาง
หลายคนทีอยากจะย้อนรอยตํานานของหนงัเรือง เดอะลอร์ดออฟเดอะ
ริงส์ เมือถึงสถานีรถไฟอาเธอร์พาสส์ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทีมีเนือที 

,  เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า  เมตร ชาวยุโรปผู้
ค้นพบเส้นทางนีในปี  ในช่วงยุคตืนทอง เพือใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยงัเมืองไคร้สท์เชิรช์ 

 

.  น. รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสูเ่มืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยคุตืนทอง
ศนูย์กลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึงในสมยัโบราณเป็น
สิงทีชาวเมารีนํามาทําเครืองประดบัและอาวธุ เข้าชมโรงงานเป่าแก้ว และ
โรงงานหยก เดินชมและเลือกซือเครืองประดบัรวมทงั ติกิ (Tiki) เครืองราง
ของเมารีทีแกะสลกัอยา่งสวยงาม  

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  

.  น. เดินทางตอ่สูธ่ารนําแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมือง
เล็กๆ มีชือมากในเรืองธารนําแข็ง จงึทาํให้เป็นแหลง่ทอ่งเทียวทีสําคญั
ทีสุดของฝังตะวนัตกแหง่นีธารนําแข็งทีมีชือเสียงมากทสีุดสองแหง่ภายใน
อทุยานแหง่ชาติเวสต์แลนด์ได้แก ่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลา
เซีย ความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของธารนําแข็งมีความยาวประมาณ 
13 กิโลเมตร กลาเซียทงัสองแหง่นีไหลมาจาก บริเวณทีมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดเวลาหรืออาจกล่าวได้วา่มีเพียงไมกี่แหง่ในโลก ทีจะสามารถเข้าถงึ
ธารนาํแข็งได้งา่ยดายเชน่นี (หากทา่นมีความประสงค์ทีจะบินสํารวจ Fox 
หรือ Franz Josef Glacier กรุณาสอบถามหวัหน้าทวัร์และต้องจอง
ล่วงหน้า 

 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local  
 นําทา่นเข้าสู่ทีพกั HEARTLAND GLACIER COUNTRY HOTEL หรือ

เทียบเทา่ในระดบั  www.scenichotelgroup.co.nz 
 

 

วันทีหก ธารนําแขง็ฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวา
คาตปูิ - ควีนส์ทาวน์- นังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค 

 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

.  น. นําทา่นไปชมธารนาํแข็งฟ็อกซ ์ (Fox Glacier) มีตํานานพืนบ้านของชาว
เมารีวา่ มาจากชือชายหนุม่ในตํานานซงึตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครัน
ตอ่มาหญิงคนรักของเขาเสียใจและร้องไห้จนนําตาได้ปกคลุมหบุเขา และ
กลายเป็นนําแข็งในทีสุด แล้วออกเดินทางตอ่ผ่านเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์
นิวซีแลนด์ทีรวมอทุยานแหง่ชาติไว้ถงึ  แหง่ ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น
ดินแดนแหง่ความเขียวขจี ผ่านเข้าเมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและยงัเป็นประตสูู่เวสต์แลนด์เนชนัแนลพาร์ค 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  



 
 

5 
 

.  น. จากนนันําคณะเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวง
แห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึงตังอยู่ริมเนินเขา นอกจากนียังอยู่ริม
ทะเลสาบและโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองทีโรแมนติกสุดๆ ทีนี
เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ทีชืนชอบความท้าทายและการผจญภยัทกุ
ชนิดในทกุฤดกูาล  อิสระให้ทา่นเดินเล่นชมเมืองทีมีร้านค้าเปิดให้บริการ
ถงึ 22.00 น. ของทกุวนั ทา่นสามารถเลือกซือสินค้าหลากหลาย, เสือผ้า
ขนแกะ, เสือไหมพรม และของทีระลึก แล้วนังกระเช้าลอยฟ้าชมพระ
อาทิตย์อสัดงที Skyline Gondola หากใครมาเยือนเมืองนีแล้วไม่ได้ขึน
กอนโดลา ก็แสดงวา่ยงัมาไมถ่งึ เพราะทีนีเป็นจดุชมวิวทีดีทีสุดในบริเวณ
น ีสามารถชมทศันียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศาบริเวณนี 
สามารถชมทศันียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศา 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Buffet  
 นําทา่นเข้าสู่ทีพกั COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั  www.millenniumhotels.co.nz 
 

 

วันทีเจด็ ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม 
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์ 

 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

.  น. นําคณะท่องเทียวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอุทยาน
แหง่ชาติฟยอร์ดแลนด์ มีลกัษณะภูมิประเทศทีสูงชนัและซบัซ้อนมีชายฝัง
ทีขรุขระป่าทบึ และสภาพภูมิอากาศทีเปลียนแปลงตลอดเวลาจึงทําให้
บริเวณนีไม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พืนทีแห่งนี มี
เอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการคุ้ มครองเป็นพิเศษและก็ได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลก มีทะเลสาบทีใหญ่ทีสุดเป็นอันดับสองของ
ประเทศ แล้วเดินทางตอ่ระหวา่งทางแวะชม Mirror Lake เป็นทะเลสาบ
เล็กๆบนภูเขามีภาพสะท้อนของภูเขาในทะเลสาบ ลอดอโุมงค์โฮเมอร์แวะ
ถา่ยรูปกบั The Chasm เป็นรอยแตกของแผ่นดินและแม่นําจะไหลผ่าน
รอยแตกแคบๆซงึมีความลึก  เมตร นําท่านลงเรือ Real Journey ล่อง
ชมธรรมชาติอนัสวยงามของชอ่งแคบมิลฟอร์ด 

 
 

 
.  น. รับประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต์บนเรือ Local  

บา่ย เรือล่องชมความงามของฟยอร์ด ทีเกิดจากการละลายของหิมะและธาร
นําแข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึงมีความยาวถึงของนําตกสูง 160 เมตร 
นําตกแหง่นีตงัชือตามภรรยาทา่นผู้วา่การนิวซีแลนด์ทีมาเยียมชมสถานที
แห่งนี ชมยอดเขา Mitre Peak เชือกนัว่าน่าจะเป็นภูเขาทีมีฐานอยู่ใน
ทะเลทีสูงทีสุดในโลก ชม Seal Rock ซงึเป็นทีอยูอ่าศยัของ แ ม ว นํ า
ตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาวา่ยนําเล่นคลืนอวดโฉมให้นกัท่องเทียว
ได้ยล รถโค้ชนําทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองควีนส์ทาวน์ 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารจีนเมนพิูเศษ กุ้งมงักร + เป๋าฮือ Chinese 
 นําทา่นเข้าสู่ทีพกั COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั  www.millenniumhotels.co.nz 
 

 

วันทีแปด ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์   
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.  น. เทียวในควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็น

เมืองซงึตงัอยูริ่มเนินเขา นอกจากนียงัอยู่ริมทะเลสาบและโอบล้อมด้วย
ภูเขา ถือวา่เป็นเมืองทีโรแมนติกสุดๆ ทีนีเปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที
ชืนชอบความท้า-ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบนัค
วีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองทีน่าหลงใหลในเรืองของทิวทศัน์ทีงดงาม 
ทะเลสาบวาคาติปู (Lake Wakatipu) ทีใสราวกับกระจกไปจนถึง
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เทือกเขา The Remarkables ธรรมชาติของควีนส์ทาวน์นนัสวยไร้ทีติ 
เทียวชมเมืองของนกัขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” (Arrowtown) เป็นเมืองเล็กๆ 
ตงัอยูบ่ริเวณเชิงเขา ทีนีเป็นเมืองขุดทองเก่าทีอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีทีสุด 
ในยคุตืนทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกวา่ 7,000 คน และเป็นเพียง
หนงึในเมืองขุดทองสมยัเก่าทีเหลืออยู่เพียงไม่กีแห่ง ซึงไม่ได้แปรสภาพ
เป็นเมืองร้าง หรือเปลียนรูปแบบไปเป็นเมืองทีพฒันาอยา่งทนัสมยั แม้วา่
แอร์โรว์ทาวน์จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเทียว แวะชม
กิจกรรมอนัท้าทาย “บนัจีจมัพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่นําคาวา
รัว  จนได้เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมืองควีนส์
ทาวน ์

 
 

 
.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  

6.15 น. นําคณะเดินทางสูเ่มืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ  
เทียวบินที JQ270 

 

8.05 น. ถงึสนามบินโอ๊คแลนด์ จากนนั นําคณะเดินทางสู่ภตัตาคาร  
8.3  น. รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร Chinese  

 นําทา่นเข้าสู่ทีพกั RYDGES HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเทา่ใน
ระดบัเดียวกนั  www.rydges.co.nz 
 

 

วันทีเก้า โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ  
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม  Buffet  
.00 น. นําคณะเทียวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองทีใหญ่ทีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ 

ตวัเมืองตงัอยู่บนภูเขาไฟทีดบัแล้ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและ
หลุมปล่องภูเขาไฟอยูท่วัไป และยงัได้รับสมญานามวา่เป็น “เมืองแหง่การ
แล่นเรือ” (The City of Sails) ซึงมาจากการทีมีอ่าวจอดเรือทีสมบูรณ์ 
และยงัเป็นศนูย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทงัเป็นศนูย์กลาง
กีฬาทางนํา ชมวิวทิวทศัน์ของอ่าวทีมีสะพานฮาเบอร์เป็นฉากหลัง ทอด
เชือมระหว่างฝังตวัเมืองกับท่าเดวอนพอร์ท ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ช 
จากนนันําสู่ยา่นถนนควีนยา่นใจกลางเมือง 

 

 

.  น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเทียวบินท ี TG492  บินตรงกลบัสู่
กรุงเทพฯ 

 

.  น. สายการบินไทยนําทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ในกรณีทีเกิดภยั
ทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเทียวบิน หรือเหตสุุดวิสยัอืนๆ โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีนกัทอ่งเทียวได้รบัเป็นหลกัฯ) 

 
กําหนดวันเดินทาง 

13-21 ก.พ.  -  ก.พ.   ก.พ.-  มี.ค.  -  มี.ค.  
-  มี.ค.  -  มี.ค.   มี.ค. -  เม.ย.  -  เม.ย.  

คา่ทวัร์ตอ่ท่าน :  
  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น หรือ  ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น ไมมี่เตียง ทา่นละ 
 ในกรณีทีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดียวเพิมทา่นละ 
 ในกรณีผู้ ใหญ่พกัด้วยกนั  ทา่น ทา่นที  มีส่วนลด 
 กรณีผู้ใหญ่ไมใ่ช้ตวัเครืองบิน หกัทา่นละ 
 กรณีเด็กไมใ่ช้ตวัเครืองบิน หกัทา่นละ 

106,000.- 
96,000.- 
85,000.- 
17,500.- 
-1,500.- 

-32,000.- 
-27,000.- 
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กําหนดวันเดินทาง 

-  เมษายน  -  เมษายน  -  เมษายน  
คา่ทวัร์ตอ่ท่าน :  
  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น หรือ  ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น ไมมี่เตียง ทา่นละ 
 ในกรณีทีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดียวเพิมทา่นละ 
 ในกรณีผู้ ใหญ่พกัด้วยกนั  ทา่น ทา่นที  มีส่วนลด 
 กรณีผู้ใหญ่ไมใ่ช้ตวัเครืองบิน หกัทา่นละ 
 กรณีเด็กไมใ่ช้ตวัเครืองบิน หกัทา่นละ 

111,000.- 
99,900.- 
88,800.- 
17,500.- 
-1,500.- 

-34,000.- 
-28,500.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตวัเครืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิมของนํามนัเชือเพลิงแล้ว ณ วนัที 24 ธันวาคม  

 คา่ตวัเครืองบินภายในประเทศ (จาํกดันําหนกักระเป๋าไมเ่กิน  ก.ก./ทา่น) 
 คา่พาหนะทอ่งเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ

15-19 ทา่น ใช้รถปรบัอากาศขนาด  ทนัีง 
20-35 ทา่น ใช้รถปรบัอากาศขนาด  ทนัีง 

 คา่เข้าชมสถานทีทอ่งเทียวตามระบไุว้ในรายการ 
 โรงแรมทีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไมมี่ประทบัลงเล่มและต้องยืนพร้อมกนัทงักรุ๊ป หากยืนวีซา่แล้วไม่

สามารถยกเลิกการเดินทางได้ (และหากทา่นมีความประสงค์ยืนวีซา่แบบประทบัลงเล่ม ต้องเสียคา่วีซา่
เพิมทา่นละ ,  บาท) 

 คา่บริการนาํทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์นําเทียว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทา่น 

 คา่ประกนัอบุติัเหตใุนระหวา่งเดินทางวงเงินทา่นละ , ,  บาท ของบริษัทเมืองไทยประกนัชวีิต 
– หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้า
ของสมัภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นําหนกัไมเ่กิน 0 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 สําหรบัสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครือง นาํหนกัไมเ่กิน 0 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึนเครืองได้นําหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลด
สมัภาระใต้เครืองได้ไมเ่กิน  กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ทา่นละ  ใบเทา่นนั และนําสมัภาระถือขนึเครือง
นําหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้  
 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ทิปคนขบัรถ (ท่านละประมาณ  NZ$ / คน / วัน) 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม  % และคา่ภาษีหกั ณ ทีจา่ย  % 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสังมาในห้องพกั

คา่อาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิม 
 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั อินสไตล์แทรเวล เพือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจอง

ทวัร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า ,  บาทต่อผู้เดินทางหนึงท่าน ภายใน  วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมดัจาํ
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ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหนา้  วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลอืตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไมร่ับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีทอ่งเทียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อืออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปน ี
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สาํหรับลกูคา้ดงัต่อไปนี 

1. เดก็ทีมีอายุในระหวา่งแรกเกิดถึง  ขวบ 
2. ผูสู้งอายุทีมีความจาํเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูที้ดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั 

พูดจาหยาบคาย สร้างความรําคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูที้ไม่ยอมรับเงือนไขระหวา่งทวัร์ ทีมีระบุอยูช่ดัเจน
ในโปรแกรมทวัร์, ผูที้ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งทาํการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึงบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียว
ได ้  
 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  วนั  คืนเงินมดัจําทงัหมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  -  วนั  หกัมดัจํา 2 ,  บาท/ทา่น 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั  หกัมดัจํา ,  บาท/ทา่น 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  หกั % ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง หกั % ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั % ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนงึ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดย

สามารถยืนขอวีซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลียนชอื
ตวัเทา่นนั และต้องไมอ่ยูใ่นเงือนไขของตวัที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเนอืงมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที
ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยืนขอวีซา่
แบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกวา่การยืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากวา่  ทา่น โดยทีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้ากอ่น  วนั และขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงการทอ่งเทียว รวมทงัไมส่ามารถ
รับผิดชอบจากกรณีทเีกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัดงันี การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยั
ธรรมชาติ, การกอ่จลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ ทงันีจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชน์ของทา่น
ไว้ให้ได้มากทสีุด และทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเกิดขึน หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เนืองจากการกระทาํทสี่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที
ทา่นชําระมาแล้ว 
 

การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางจริง  วนั โดยไม่

เสียคา่ใช้จา่ย  
 
 

ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบั 



 
 

9 
 

ทา่นจะต้องชาํระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทสีายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ดําเนินการออกตวัเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นนั และ
หากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบิน
สามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่อ่นทีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์ส่วนทเีหลือ 
 

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

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน ์ 
ขึนอยูก่บัเงือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนนั ๆ ซงึการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็น
สิทธิของสายการบินเทา่นนั 
 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํามนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที  ธันวาคม  การเปลียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที
ออกตวั 
 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ  ทา่น / 

 เตียง (Triple Room) ขึนอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซงึมกัมีความแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่จะไมมี่เครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภูมิตํา เครืองปรบัอากาศทีมีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน -  เทา่ตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ  ในการปรบัเปลียน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอา่งอาบนํา ซงึขึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนนั ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่ง
กนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิมเติมได้ 
 

สถานทเีข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทสีถานทีเข้า

ชมนนั ๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะ
จะเข้าชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบไุว้ใน
เอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือให้ทา่นได้เข้าชมสถานทีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า 
หรือเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานทีดงักล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แกท่า่น เนืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทใีนชว่งวนัเดินทางของทา่นกอ่นชําระเงิน 
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ  ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิมเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋าขึนลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 3 NZ$ / ใบ / ครงั 

 สําหรบันําหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน คือ  กิโลกรัม 
(สําหรับผู้ โดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนําหนกัเพิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินททีา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 
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 สําหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครืองได้ไมเ่กิน  กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ทา่นละ  ใบเทา่นนั และนาํสมัภาระถือขึนเครืองนาํหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนาํหนกั
เพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สําหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบินอนญุาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนาํหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไมเ่กิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  
นิว) x  เซนติเมตร (  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้
ตํากวา่มาตรฐานได้ ทงันีขนึอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ไมร่ับภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในนําหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รบัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซงึจะรับผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสุดไมเ่กิน ,  
บาท / ทา่น 
 

การสูบบหุรี (Smoking Area) 
 ในประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด์ มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีตา่ง ๆ 

จะมีข้อกําหนดทีชดัเจนในเรืองการสบูบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรบัผู้สูบบหุรี ทงันเีนืองจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทียวในระยะเวลาเกินกวา่  -  
ชวัโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทงัหมด 
 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์ 
ใช้เวลายืนประมาณ  วนัทําการ 

 พาสปอร์ตทียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมตํ่ากวา่  เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ ควรนําไปแสดงด้วย
เพือเป็นการงา่ยตอ่การอนมุติัวีซา่ 

 รูปถา่ยสีขนาด  นิว จํานวน  ใบ ควรมีอายไุมเ่กิน  เดือนและเหมือนกนัทงั  รูป 
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 

สําเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ  ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัทีทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นนัโดยระบตํุาแหนง่, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทเีริมทํางานกบับริษัทนแีละชว่งเวลาทขีอลางานเพือเดินทางไปทอ่งเทียว หลงัจากนนัจะ
กลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัททีคดัไว้ไมเ่กิน   เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั  เดือน 

 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั  เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ 
และมีจํานวนไมตํ่ากวา่  หลกั เพือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อน
เมือกลบัสูภู่มิลําเนา ในกรณีทเีดินทางเป็นครอบครวัหากใช้บญัชีใดบญัชีหนงึในการยืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย  ***สถานทตูไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ  –
แล้ว ทางบริษทัจะต้องออกจดหมายอีกหนงึฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาทํางานของ
ทา่น โดยระบชุือผู้ เดินทางและเหตผุลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
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 กรณีทีเด็กอายตํุากวา่  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนงึ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, 
มารดา จะต้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนงึได้ ณ ทีวา่การอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม ่ ก็ต้องชาํระคา่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสุภาพ ทงันีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีทีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของ
ทา่น เนืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือนไขทีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


