ทัวรนิวซีแลนด เกาะเหนือ - เกาะใต 9 วัน 7 คืน

NEW ZEALAND ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟกใต ดินแดนแหงธรรมชาติอันยิ่งใหญเกินคําบรรยาย ความมหัศจรรยของเกาะ
เหนือและเกาะใต ที่มีภูมิทศั นอันงดงามตระการตาแหงภูเขาและทะเลสาบและแหลงธรรมชาติมากมาย เกาะเหนือเปนเขตภูเขาไฟ
และทะเลสาบในใจกลางเกาะมีน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดโดยทัวรจะเริ่มจากเมืองโอคแลนด (Auckland) เมืองทีใ่ หญที่สุด ของ
เกาะเหนือ ศูนยกลางพาณิชยกรรมและการคาที่สําคัญทีส่ ุดไดรับสมญานามวาเมืองแหงการแลนเรือใบ (City of Sails) มีอาวจอด
เรือที่สมบูรณแบบชมสะพานฮาเบอรและทาจอดเรือยอรชที่สวยงาม โรโตรัว (Rotorua) เมืองทองเที่ยวที่โดงดังและมีชื่อเสียงที่สุด
แหงหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแหงน้ําแร TE PUIA ศูนยอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวเมารี น้ําพุรอน และบอโคลนเดือด
ตั้งอยูริมทะเลสาบโรโตรัว “กีวีเฮาส” บานของนกกีวี เปนนกชนิดหนึ่งที่ออกหากินเวลากลางคืนพบไดที่นิวซีแลนดประเทศเดียว
เทานั้น ไมสามารถพบเห็นไดทั่วๆ ไป พักที่โรโตรัว 2 คืน จากนั้นบินลัดฟาสูเกาะใตทานจะไดพบกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของ
เมืองไครสทเชิรช (Christchurch) เมืองที่ขึ้นชื่อวาคลายอังกฤษมากที่สดุ ในโลก นั่งรถไฟสายทรานสอัลไพนสูเขตเซาทเธิรนแอลป ที่
มีฟยอรดและธารน้ําแข็งเปนเสนหเยายวนใหนาไปเยือน ธารน้ําแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอุทยานแหงชาติเวสตแลนดไดแก ธาร
น้ําแข็งฟรานซโจเซฟ และธารน้ําแข็งฟอกซ จัดวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เต็มไปดวยความมหัศจรรยทางธรรมชาติ กอนเดินทางสู
เมืองควีนสทาวน เพชรเม็ดงามและเมืองกิจกรรมผจญภัยตางๆ ของเกาะใต สุดยอดไฮไลทคือชองแคบมิลฟอรด (Milford Sound)
ดินแดนแหงฟยอรด (Fjord) ที่มีอยูเพียงไมกี่แหงในโลก เขตอุทยานแหงชาติฟยอรดแลนด ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกในป
ค.ศ. 1986 ไมพลาดกับการนั่งกระเชาลอยฟาเพื่อชมพระอาทิตยอัศดง พักคางคืนที่เมืองควีนสทาวน 2 คืนนิวซีแลนดเปนจุดหมายที่
คนรุนใหมเลือกที่จะทองเที่ยวและพักผอนอยางแทจริง ขอเชิญทานมารวมเดินทางไปกับเรา รายการเที่ยวครบสูตร คัดสรรอาหาร
และที่พัก ราคารวมทุกอยางแลว ออกแบบเสนทางทัวรใหทองเที่ยวไดจริง
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สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 โอคแลนด - โรโตรัว
วันที่3 อะโกรโดมฟารม - เรนโบวสปริง - หมูบานเมารี - Hangi Dinner
วันที่4 ไวโตโม - ถ้ําหนอนเรืองแสง - โรโตรัว - บินภายในสูไครสเชิรช - เขาที่พัก
วันที่5 นั่งรถไฟสายทรานสอัลไพนสูอาเธอรพาสส - เมืองโฮกิติกิ - โรงงานเปาแกว และโรงงานหยก - ธารน้ําแข็งฟรานซโจเซฟ
วันที่6 ธารน้ําแข็งฟอกซ - อุทยานแหงชาติเวสตแลนด - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนสทาวน - นั่งกระเชาชมอาทิตยอัสดงบนเขา
บอบพีค
วันที่7 มิลเลอรเลค - ชองแคปมิลฟอรด - ลองเรือชมฟยอรด - ควีนสทาวน
วันที่8 ควีนสทาวน - ทะเลสาบวาคาติปู - แอรโรวทาวน - สนามบินเมืองควีนสทาวน - บินภายในสูเ มืองโอคแลนด - เขาทีพ่ ัก
วันที่9 โอคแลนด - ชมวิวสะพานฮาเบอร - ชอปปงยานถนนควีน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
16.00 น.

18.45 น.
วันที่สอง
10.45 น.

11.30 น.
13.00 น.
18.00 น.
วันที่สาม
07.30 น.
09.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอคแลนด
เสาร
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร
ขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคานเตอรสายการบิน
ไทย (TG) เจาหนาที่ของสบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู เมืองโอคแลนด โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491
โอคแลนด - โรโตรัว
อาทิตย
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางเขาสูเมืองโรโตรัว ซึ่งไดชื่อวาเปนเมือง
พลังงานความรอนใตพิภพ จากนั้นนําคณะเดินทางเขาสูที่พัก
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Thai
นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา www.millenniumhotels.co.nz
อะโกรโดมฟารม - เรนโบวสปริง - หมูบานเมารี - Hangi Dinner
จันทร
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําคณะเขาชมอะโกรโดมฟารม แหลงทองเที่ยวการเกษตรที่โดงดังที่สุด
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12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่สี่
07.00 น.
08.00 น.

ของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุตางๆการประมูลแกะ การตัด
ขนแกะ สนุกกับการปอนนมลูกแกะตัวนอยๆ ใหทานสัมผัสถึงความ
นารักประทับใจกับการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู อันเปนกิจวัตรที่มาตีแผ
ใหนักทองเที่ยวไดชมในแงมุมของความสนุกสนาน
จากนั้นนําทานเขาชมเรนโบวสปริง (Rainbow Spring) ไดรับการปรับ
โฉมครั้งใหญเพื่อตอนรับผูมาเยือนและรักในธรรมชาติ บอน้ําเรนโบว
เปนบอน้ําแรซึ่งผลิตน้ําจํานวน 2.5 ลานลิตรตอวัน เปนที่อยูอาศัยของ
ปลาเทรามีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือรมรื่นดวยพันธไมพื้นเมือง
ไดแก แคลิฟอรเนียแดง, ซิลเวอรเฟรน ไดกลายเปนสัญลักษณประจํา
ชาติ นอกจากนี้ยังมีนกพื้นเมืองสายพันธตางๆหลายชนิดอาทิ นกทุย
(TUI), นกพิราบพื้นเมือง, นกแกวเกาะเหนือ, นกแกวเคีย เปนนกที่
ไดรับการคุมครอง
นอกจากนี้ยังมีกิ้งกาทัวทารา
สัตวกอน
ประวัติศาสตรที่อาศัยอยูเมื่อ 225 ลานปกอนคริสตกาล สามารถมีชีวิต
อยูไดยาวนานถึง 100 ป หรือมากกวานั้น KIWI HOUSE บานของนกกี
วีที่มีอยูเฉพาะในนิวซีแลนดเทานั้นเปนสัตวพื้นเมืองที่มีชีวิตอยูถึง 70
ลานปมาแลว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําเขาชมศูนยวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนยการ
แสดงงานฝมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไมของชายหนุมชาวเมารี
เครื่องจักสาน พิพิธภัณฑกลางแจง บานโบราณและเรือโบราณตั้งแสดง
ดวย บริเวณบอน้ําพุรอนมีจุดเดนคือ บริเวณสะพานขามลําธาร ที่
สามารถมองเห็นน้ําพุใหญที่พงุ ขึ้นใหชมชั่วโมงละ 2-3 ครัง้ เฉลี่ยวันละ
14 ครั้ง สูงประมาณ 50-60 ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที, บอโคลน
เดือด ปรากฏการณทางธรรมชาติอันนาทึ่ง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในสไตล Hangi Dinner เลิศรส
Buffet
กั บ อาหารแบบบุ ฟ เฟ ต พร อ มชมการแสดงพื้ น เมื อ งแบบเมารี ที่
อนุรักษไวเปนวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม
นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา www.millenniumhotels.co.nz
โรโตรัว - ไวโตโม - ถ้ําหนอนเรืองแสง - ไครสเชิรช
อังคาร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นํ า ท า นเดิ น ทางสู ไ วโตโม เมื อ งเล็ ก ๆซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของถ้ํ า ไวโตโม
(Waitomo Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินยอยที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ก ว า 12 ล านป ท านจะพบกับหองโถงกวางที่เรียกว า
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11.30 น.
13.00 น.
17.00 น.
18.25 น.

21.30 น.

วันที่หา
06.30 น.
08.15 น.

“คาธีดรัล” (Cathedral) ที่ไดชื่อนี้เพราะหินงอกหินยอยที่อยูภายในมุม
หนึ่ง มีรูปรางคลายออรแกนในโบสถ มีนักรองชื่อดังหลายทานไดเคยมา
อัด เสี ย งที่ ถ้ํ าแห งนี้ เพราะเชื่ อ ว า เสีย งที่ ไ ด มี ค วามไพเราะมาก แล ว
ลองเรือเล็กพิสูจนความมหัศจรรยอันนาทึ่งของหนอนเรืองแสง (Glow
Worm) ที่เปลงประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ํามานาน
นับพันปมองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผนฟา
จากนั้นเดินทางสูโรโตรัว (Rotorua) เรียกไดวา “เมืองแหงสปาและการ
ทองเที่ยว” เมืองนี้อุดมไปดวยแหลงกําเนิดของน้ําพุรอน, บอโคลน
เดือด, ทะเลสาบ อุดมสมบูรณดวยปลาเทราต และถิ่นของชาวเมารี ทํา
ใหเมืองนี้เต็มไปดวยความสนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสูโอคแลนด นําทานสูสนามบิน เพื่อเดินทางสู เมืองไครส
เชิรช
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองไครสเชิรช เมืองที่ไดรับสมญานามวาเปน “เมือง
อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” บานเรือนแบบชาวอังกฤษและแมน้ําเอวอน
แมน้ําสายเล็กๆนารักที่สองฟากฝงเต็มไปดวยตนหลิวมากมาย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือ
เทียบเทา
ไครสเชิรช - รถไฟสายทรานสอัลไพน - อาเธอรพาสส - ธาร
น้ําแข็งฟรานซโจเซฟ
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
คณะนั่งรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งวิ่งระหวางฝงตะวันออกกับฝง
ตะวันตก เชื่อมระหวางเมืองไครสทเชิรชกับเมืองเกรยเมาท เสนทาง
รถไฟสายนี้ไดชื่อวาเปนเสนทางรถไฟหนึ่งในหกเสนทางที่สวยที่สุดใน
โลก นิ ว ซี แ ลนด เ ป น ประเทศที่ เ งี ย บสงบ มี ค วามปลอดภั ย สู ง และ
ธรรมชาติที่ยังคงงดงามบริสุทธิ์ เสนหของนิวซีแลนดมีมากกวาที่เราเห็น
ประเทศนี้ไดถูกใชเปนสถานที่ในการถายทําภาพยนตรสุดยอดอมตะ
นักเดินทางหลายคนที่อยากจะยอนรอยตํานานของหนังเรื่อง เดอะล
อรดออฟเดอะริงส เมื่อถึงสถานีรถไฟอาเธอรพาสส เปนเขตอุทยาน
แหงชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร ทางรถไฟผานบนความสูงกวา
737 เมตร ชาวยุโรปผูคนพบเสนทางนี้ในป 1864 ในชวงยุคตื่นทอง
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10.42 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

เพื่อใชเปนเสนทางในการขนทองขามเขตเซาทเทิรนแอลปไปยังเมือง
ไครสทเชิรช
รถโคชรอรับแลวเดินทางสู เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุงเรืองในยุคตื่น
ทองศูนยกลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมัย
โบราณเปนสิ่งที่ชาวเมารีนํามาทําเครื่องประดับและอาวุธ
เข า ชมโรงงานเป า แก ว และโรงงานหยก เดิ น ชมและเลื อ กซื้ อ
เครื่องประดับรวมทั้ง ติกิ (Tiki) เครื่องรางของเมารีที่แกะสลักอยาง
สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เดินทางตอสูธารน้ําแข็งฟรานซโจเซฟ (Franz Josef Glacier) เปน
เมืองเล็กๆ มีชื่อมากในเรื่องธารน้ําแข็ง จึงทําใหเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญทีส่ ุดของฝงตะวันตกแหงนี้ธารน้ําแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสอง
แหงภายในอุทยานแหงชาติเวสตแลนดไดแก ฟรานซโจเซฟกลาเซีย
และฟอกซกลาเซีย
ความมหัศจรรยทางธรรมชาติของธารน้ําแข็งมี
ความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแหงนี้ไหลมาจาก
บริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลาหรืออาจกลาวไดวามีเพียงไมกี่แหง
ในโลก ทีจ่ ะสามารถเขาถึงธารน้ําแข็งไดงายดายเชนนี้ (หากทานมีความ
ประสงคที่จะบินสํารวจ Fox หรือ Franz Josef Glacier กรุณา
สอบถามหัวหนาทัวรและตองจองลวงหนา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
นําทานเขาสูที่พัก HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY
www.scenichotelgroup.co.nz
หรือเทียบเทา
ธารน้ําแข็งฟอกซ - อุทยานแหงชาติเวสตแลนด - ทะเลสาบวาคาติปู
พฤหัสบดี
- ควีนสทาวน- นั่งกระเชาสูย อดเขาบอบพีค
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําทานไปชม ธารน้ําแข็งฟอกซ (Fox Glacier) มีตํานานพื้นบานของ
ชาวเมารีวา มาจากชื่อชายหนุมในตํานานซึ่งตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต
ครั้นตอมาหญิงคนรักของเขาเสียใจและรองไหจนน้ําตาไดปกคลุมหุบ
เขา และกลายเปนน้ําแข็งในที่สุด แลวออกเดินทางตอผานเขตมรดก
โลกเซาทเวสตนิวซีแลนดที่รวมอุทยานแหงชาติไวถึง 4 แหง ไดรับการ
ยกยองวาเปนดินแดนแหงความเขียวขจี ผานเขาเมืองฮาสท เมืองมรดก
โลกทางธรรมชาติและยังเปนประตูสูเวสตแลนดเนชั่นแนลพารค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
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13.00 น.

19.00 น.

วันที่เจ็ด
06.30 น.
07.30 น.

13.30 น.
บาย

จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองควีนสทาวน (Queenstown) “เมือง
หลวงแหงการผจญภัย” เปนเมืองซึ่งตั้งอยูริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยู
ริมทะเลสาบและโอบลอมดวยภูเขา ถือวาเปนเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่
เปรียบเหมือนเปนสวรรคของผูที่ชื่นชอบความทาทายและการผจญภัย
ทุก ชนิ ดในทุ ก ฤดู ก าล อิ ส ระให ท านเดินเลนชมเมื องที่มีรา นคาเป ด
น. ของทุกวัน ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
ใหบริการถึง 22.00
หลากหลาย, เสื้อผาขนแกะ, เสื้อไหมพรม และของที่ระลึก
แลวนั่งกระเชาลอยฟาชมพระอาทิตยอัสดงที่ Skyline Gondola หาก
ใครมาเยือนเมืองนี้แลวไมไดขึ้นกอนโดลา ก็แสดงวายังมาไมถึง เพราะ
ที่นี่เปนจุดชมวิวที่ดีท่ีสุดในบริเวณนี้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามา
แบบรอบทิศได 220 องศา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําทานเขาสูที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเทา
ควีนสทาวน - มิลเลอรเลค - ชองแคปมิลฟอรด - ลองเรือชม
ฟยอรด - ควีนสทาวน
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นํ า คณะท อ งเที่ ย วชมความมหั ศ จรรย ข องธรรมชาติ ในเขตอุ ท ยาน
แห งชาติ ฟยอร ด แลนด มี ลั ก ษณะภูมิ ประเทศที่ สูง ชัน และซับ ซอ นมี
ชายฝงที่ขรุขระปาทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จึงทําใหบริเวณนี้ไมมีการพัฒนาเปนถนนและเมืองมากนัก พื้นที่แหงนี้มี
เอกลั ก ษณ เ ฉพาะและได รั บ การคุ ม ครองเป น พิ เ ศษและก็ ไ ด รั บ การ
ประกาศใหเปนมรดกโลก มีทะเลสาบที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองของ
ประเทศ แลวเดินทางตอระหวางทางแวะชม Mirror Lake เปน
ทะเลสาบเล็ ก ๆบนภู เ ขามี ภ าพสะท อ นของภู เ ขาในทะเลสาบ ลอด
อุโมงคโฮเมอรแวะถายรูปกับ The Chasm เปนรอยแตกของแผนดิน
และแมน้ําจะไหลผานรอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร นําทานลง
เรือ Real Journey ลองชมธรรมชาติอันสวยงามของชองแคบมิลฟอรด
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตบนเรือ
เรือลองชมความงามของฟยอรด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธาร
น้ําแข็งหลายลานปมาแลว ซึง่ มีความยาวถึงของน้ําตกสูง 160 เมตร
น้ําตกแหงนี้ตั้งชื่อตามภรรยาทานผูวาการนิวซีแลนดทมี่ าเยี่ยมชม
สถานที่แหงนี้ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันวานาจะเปนภูเขาที่มี
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19.30 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
16.15 น.
18.05 น.
18.30 น.

ฐานอยูในทะเลที่สูงที่สุดในโลก ชม Seal Rock ซึ่งเปนทีอ่ ยูอาศัยของ
แมวน้ําตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาวายน้ําเลนคลื่นอวดโฉมให
นักทองเที่ยวไดยล รถโคชนําทานเดินทางกลับสูเมืองควีนสทาวน
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจีนเมนูพิเศษ กุงมังกร + เปาฮื้อ
นําทานเขาสูที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเทา
ควีนสทาวน - โอคแลนด
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เที่ยวในควีนสทาวน (Queenstown) “เมืองหลวงแหงการผจญภัย”
เปนเมืองซึ่งตั้งอยูริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยูริมทะเลสาบและโอบลอม
ดวยภูเขา ถือวาเปนเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเปนสวรรค
ของผูที่ ชื่นชอบความท า-ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล
ปจจุบันควีนสทาวนถูกยกใหเปนเมืองที่นาหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน
ที่งดงาม ทะเลสาบวาคาติปู (Lake Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไป
จนถึงเทือกเขา The Remarkables ธรรมชาติของควีนสทาวนนั้นสวย
ไรที่ติ
เที่ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอรโรวทาวน” (Arrowtown) เปนเมือง
เล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา ที่นี่เปนเมืองขุดทองเกาที่อนุรักษเอาไวอยาง
ดีท่ีสุด ในยุคตื่นทอง (ป 1865) เคยมีประชากรมากกวา 7,000 คน
และเปนเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเกาที่เหลืออยูเพียงไมกี่แหง ซึ่ง
ไมไดแปรสภาพเปนเมืองราง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเปนเมืองที่พัฒนา
อยางทันสมัย แมวาแอรโรวทาวนจะเปนเมืองเล็กๆ แตก็เต็มไปดวย
นักทองเที่ยว
แวะชมกิจกรรมอันทาทาย “บันจี้จัมพ” และ SHOTOVERJET เหนือ
แมน้ําคาวารัว จนไดเวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูสนามบิน
เมืองควีนสทาวน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู เมืองโอคแลนด โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินโอคแลนด จากนัน้ นําคณะเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND
หรือเทียบเทา
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วันที่เกา
07.00 น.
08.00 น.

โอคแลนด - กรุงเทพฯ
อาทิตย
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําคณะเที่ยวชมเมืองโอคแลนด เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศนิวซีแลนด
ตัวเมืองตั้งอยูบนภูเขาไฟที่ดับแลว จึงเห็นภูมิประเทศเปนเนินเขาและ
หลุมปลองภูเขาไฟอยูทั่วไป และยังไดรับสมญานามวาเปน “เมืองแหง
การแลนเรือ” (The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอาวจอดเรือที่
สมบูรณ และยังเปนศูนยกลางการพาณิชยและการคมนาคมรวมทั้งเปน
ศูนยกลางกีฬาทางน้ํา ชมวิวทิวทัศนของอาวที่มีสะพานฮาเบอรเปน
ฉากหลัง ทอดเชื่อมระหวางฝงตัวเมืองกับทาเดวอนพอรท ผานชมทา
จอดเรือยอรช จากนั้นนําสูยานถนนควีนยานใจกลางเมือง
13.10 น.
บินตรงกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.25 น.
สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา ในกรณีที่เกิดภัยทาง
ธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)
สายการบินไทย ประกาศปรับขึ้นคาภาษีนา้ํ มันใหม
มีผลตั้งแตคณะที่ออกบัตรโดยสาร หลังวันที่ 19 ก.ย. 60 เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย. 60)
รายการนี้ ปรับคาภาษีน้ํามันใหมแลว
อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่ 15-23 ธ.ค. 60
 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใ หญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
 เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับผูใ หญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
 ในกรณีทที่ านเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
 ในกรณีผใู หญพักดวยกัน 3 ทาน ทานที่ 3 มีสวนลด
 กรณีผูใหญไมใชตั๋วเครื่องบิน หักทานละ
 กรณีเด็กไมใชตั๋วเครื่องบิน หักทานละ

125,500.113,500.101,500.20,900.-2,500.-25,500.-18,500.-

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทาน
จอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตรานี้รวม :

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว ณ วันที่ 19 กันยายน
2560
 คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (จํากัดน้ําหนักกระเปาไมเกิน 23 ก.ก./ทาน)
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-20 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 33 ที่นั่ง
21-40 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 49 ที่นั่ง
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามระบุไวในรายการ
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาธรรมเนียมวีซานิวซีแลนดแบบกรุปไมมีประทับลงเลมและตองยื่นพรอมกันทั้งกรุป หากยื่นวีซาแลว
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได (และหากทานมีความประสงคยื่นวีซาแบบประทับลงเลม ตองเสียคา
วีซาเพิ่มทานละ 2,400 บาท)
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง 1 ทาน
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
– หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแล
ของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลด
สัมภาระใตเครือ่ งไดไมเกิน 25 กิโลกรัม / ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้น
เครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
อัตรานี้ไมรวม :

 คาทิปคนขับรถ (ทานละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
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คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกัน
เปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
การจองทัวร (How to make your reservation)
- กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 2 วันทําการนับ
จากวันจองทัวร เงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
(ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอด
เดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร)
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด
ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี
เงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วันทําการ
หัก 50% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันทําการกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันทําการกอนการเดินทาง
หัก 100% ของคาทัวร
• ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดย
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สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อ
ตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่
ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซา
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทาน
ไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วันทําการ
โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบิน
เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ
ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และ
หากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
สามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปน
สิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้าํ มันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง
ณ วันที่ออกตั๋ว
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โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2
ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2
ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง
3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพกั 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมทีแ่ ตกตาง
กันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1
ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีทที่ านมีความประสงคจะพักแบบ 3
ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกบั ขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของ
แตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทา นไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มี
จะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีทมี่ ีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มลี ักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และ

ไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหอง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขา
ชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว
ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการ
ลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได
ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
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สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมี
กระเปาเพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถ
ใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 4 NZ$ / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 25 กิโลกรัม/ใบ โหลดได
ทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนัก
เพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ
ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000
บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง
ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น)
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เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนิวซีแลนด
ใชเวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ
พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ควรนําไปแสดงดวย
เพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา
/ สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้น
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30
วัน กอนการไปยื่นวีซาในแตละประเทศ)
กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ
และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ
กลับสูภูมิลําเนา

ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา

ตองออกหนังสือรับรอง

คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะตองเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน เปนเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซา โปรดสอบถามเจาหนาทีเ่ พิ่มเติม)
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6
แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของ
ทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
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 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ
หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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