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วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด ์ เสาร ์
16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19  เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) 
เจา้หนา้ที่ของ WORLDWIDE VACATION คอยตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง  

 
 

18.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโอ๊คแลนด ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491   
วันทีส่อง โอ๊คแลนด ์- โรโตรัว  อาทติย ์
10.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศ

ไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรของ
ประเทศ  

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางเขา้สูเ่มืองโรโตรวั ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมือง

พลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ จากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรอืเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.co.nz  

วันทีส่าม อะโกรโดมฟารม์ - เรนโบวส์ปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner จันทร ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเขา้ชมอะโกรโดมฟารม์ แหลง่ท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดงัที่สดุของ

เกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพนัธุต์่างๆการประมลูแกะ การตดัขนแกะ 
สนกุกบัการปอ้นนมลกูแกะตวันอ้ยๆ ใหท้่านสมัผสัถึงความน่ารกัประทบัใจ
กบัการตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้ อนัเป็นกิจวตัรที่มาตีแผ่ใหน้กัท่องเที่ยวไดช้ม
ในแง่มมุของความสนกุสนาน จากนัน้น าท่านเขา้ชมเรนโบวส์ปรงิ (Rainbow 
Spring) ไดร้บัการปรบัโฉมครัง้ใหญ่เพื่อตอ้นรบัผูม้าเยือนและรกัในธรรมชาติ 
บ่อน า้เรนโบวเ์ป็นบ่อน า้แรซ่ึ่งผลิตน า้จ านวน 2.5 ลา้นลิตรตอ่วนั เป็นที่อยู่
อาศยัของปลาเทรา้มีถิ่นก าเนิดจากทวีปอเมรกิาเหนือรม่รื่นดว้ยพนัธไ์ม้
พืน้เมืองไดแ้ก่ แคลิฟอรเ์นียแดง, ซิลเวอรเ์ฟิรน์ ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์
ประจ าชาติ  นอกจากนีย้งัมีนกพืน้เมืองสายพนัธต์่างๆหลายชนิดอาทิ นกทยุ 
(TUI), นกพิราบพืน้เมือง, นกแกว้เกาะเหนือ, นกแกว้เคีย เป็นนกที่ไดร้บัการ
คุม้ครอง นอกจากนีย้งัมีกิง้ก่าทวัทารา สตัวก์่อนประวตัิศาสตรท์ี่อาศยัอยู่เม่ือ 
225 ลา้นปีก่อนครสิตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ไดย้าวนานถึง 100 ปี หรือ
มากกว่านัน้ KIWI HOUSE บา้นของนกกีวีที่มีอยู่เฉพาะในนวิซีแลนดเ์ท่านัน้
เป็นสตัวพ์ืน้เมืองที่มีชีวิตอยู่ถึง 70ลา้นปีมาแลว้ 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าเขา้ชมศนูยว์ฒันธรรมพืน้เมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศนูยก์ารแสดง

งานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลกัไมข้องชายหนุ่มชาวเมารี เครื่องจกั
สาน พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณและเรือโบราณตัง้แสดงดว้ย บรเิวณ
บ่อน า้พรุอ้นมีจดุเด่นคือ บรเิวณสะพานขา้มล าธาร ที่สามารถมองเห็นน า้พุ
ใหญ่ที่พุ่งขึน้ใหช้มชั่วโมงละ 2-3 ครัง้ เฉลี่ยวนัละ 14 ครัง้ สงูประมาณ 50-60 
ฟตุนานประมาณ 5-15 นาที, บ่อโคลนเดือด ปรากฏการณท์างธรรมชาติอนั
น่าทึ่ง 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในสไตล ์Hangi Dinner เลิศรสกับ
อาหารแบบบุฟเฟ่ต ์พร้อมชมการแสดงพืน้เมืองแบบเมารีทีอ่นุรักษไ์ว้
เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม 

Buffet 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรอืเทียบเท่าใน
ระดบัเดียวกนั 

www.millenniumhotels.co.nz  

http://www.millenniumhotels.co.nz/
http://www.millenniumhotels.co.nz/
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วันทีส่ี่ โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ า้หนอนเรืองแสง - ไครสเ์ชิรช์ อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ไวโตโม่ เมืองเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของถ า้ไวโตโม่ (Waitomo 

Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินยอ้ยที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติกว่า 
12 ลา้นปี ท่านจะพบกบัหอ้งโถงกวา้งที่เรียกว่า “คาธีดรลั” (Cathedral) ที่ได้
ชื่อนีเ้พราะหินงอกหินยอ้ยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ง มีรูปร่างคลา้ยออรแ์กนใน
โบสถ์ มีนักรอ้งชื่อดังหลายท่านไดเ้คยมาอัดเสียงที่ถ า้แห่งนี ้เพราะเชื่อว่า
เสียงที่ไดม้ีความไพเราะมาก แลว้ลอ่งเรือเล็กพิสจูนค์วามมหศัจรรยอ์นัน่าทึ่ง
ของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ที่เปล่งประกายแสงระยิบระยบัทั่วอาณา
บริเวณผนงัถ า้มานานนบัพนัปีมองดรูาวกับแสงดาวเจิดจรสัเต็มผืนแผ่นฟ้า 
จากนั้นเดินทางสู่โรโตรัว (Rotorua) เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการ
ท่องเที่ยว” เมืองนีอุ้ดมไปดว้ยแหล่งก าเนิดของน า้พุรอ้น, บ่อโคลนเดือด, 
ทะเลสาบ อุดมสมบูรณด์ว้ยปลาเทราต ์และถิ่นของชาวเมารี ท าใหเ้มืองนี ้
เต็มไปดว้ยความสนกุสนาน 

 
 

 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet 
13.00 น. เดินทางกลบัสูโ่อ๊คแลนด ์น าทา่นสูส่นามบิน เพื่อเดินทางสูเ่มืองไครสเ์ชิรช์  
17.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ   
18.25 น. ถึงสนามบินเมืองไครสเ์ชิรช์ เมืองที่ไดร้บัสมญานามว่าเป็น “เมืององักฤษ

นอกเกาะองักฤษ” บา้นเรือนแบบชาวองักฤษและแม่น า้เอวอน แม่น า้สาย
เล็กๆน่ารกัที่สองฟากฝ่ังเต็มไปดว้ยตน้หลิวมากมาย  

 
21.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL  หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www3.hilton.com  

วันทีห้่า ไครสเ์ชิรช์ - รถไฟสายทรานสอ์ัลไพน ์- อาเธอรพ์าสส ์-  
ธารน ้าแข็งฟรานซโ์จเซฟ 

พุธ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.15 น. คณะนั่งรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งว่ิงระหว่างฝ่ังตะวันออกกับฝ่ังตะวันตก 

เชื่อมระหว่างเมืองไครส้ทเ์ชิรช์กับเมืองเกรยเ์มาท์ เสน้ทางรถไฟสายนีไ้ดช้ื่อ
ว่าเป็นเสน้ทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก นิวซีแลนดเ์ป็น
ประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภยัสงู และธรรมชาติที่ยงัคงงดงามบริสทุธิ์ 
เสน่หข์องนิวซีแลนดม์ีมากกว่าที่เราเห็น ประเทศนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นสถานที่ในการ
ถ่ายท าภาพยนตรส์ุดยอดอมตะ นักเดินทางหลายคนที่อยากจะยอ้นรอย
ต านานของหนังเรื่อง เดอะลอรด์ออฟเดอะริงส์ เมื่อถึงสถานีรถไฟอาเธอร์
พาสส ์เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนือ้ที่ 94,500 เฮกเตอร ์ทางรถไฟผ่านบน
ความสงูกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผูค้น้พบเสน้ทางนีใ้นปี 1864 ในช่วงยคุตื่น
ทอง เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนทองข้ามเขตเซาทเ์ทิรน์แอลป์ไปยังเมือง
ไครส้ทเ์ชิรช ์

 

10.42 น. รถโคช้รอรบัแลว้เดินทางสู่เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยุคตื่นทอง
ศนูยก์ลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมยัโบราณเป็นสิ่งที่
ชาวเมารีน  ามาท าเครื่องประดบัและอาวธุ เขา้ชมโรงงานเป่าแกว้ และโรงงาน
หยก เดินชมและเลือกซือ้เครื่องประดบัรวมทัง้ ติกิ (Tiki) เครื่องรางของเมารีที่
แกะสลกัอย่างสวยงาม  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. เดินทางต่อสูธ่ารน า้แข็งฟรานซโ์จเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมืองเล็กๆ 

มีชื่อมากในเรื่องธารน า้แข็ง จึงท าใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุของฝ่ัง
ตะวนัตกแห่งนีธ้ารน า้แข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สดุสองแห่งภายในอทุยาน
แห่งชาติเวสตแ์ลนดไ์ดแ้ก่ ฟรานซโ์จเซฟกลาเซีย และฟ็อกซก์ลาเซีย ความ

 

http://www.hilton.com/
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มหศัจรรยท์างธรรมชาติของธารน า้แข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร 
กลาเซียทัง้สองแห่งนีไ้หลมาจาก บรเิวณที่มีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลาหรือ
อาจกลา่วไดว่้ามีเพียงไม่ก่ีแห่งในโลก ที่จะสามารถเขา้ถึงธารน า้แข็งได้
ง่ายดายเช่นนี ้ (หากท่านมีความประสงคท์ี่จะบนิส ารวจ Fox หรือ Franz 
Josef Glacier กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัรแ์ละตอ้งจองลว่งหนา้  

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

เทียบเท่าในระดบั 
www.scenichotelgroup.co.n

z  
วันทีห่ก ธารน ้าแข็งฟ็อกซ ์- อุทยานแห่งชาติเวสตแ์ลนด ์- ทะเลสาบวาคา

ติปู - ควีนสท์าวน-์ น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค 
พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านไปชมธารน า้แข็งฟ็อกซ ์(Fox Glacier) มีต านานพืน้บา้นของชาวเมารี

ว่า มาจากชื่อชายหนุ่มในต านานซึ่งตกจากภเูขาลงมาเสียชีวิต ครัน้ต่อมา
หญิงคนรกัของเขาเสียใจและรอ้งไหจ้นน า้ตาไดป้กคลมุหบุเขา และ
กลายเป็นน า้แข็งในที่สดุ แลว้ออกเดินทางต่อผ่านเขตมรดกโลกเซาทเ์วสต์
นิวซีแลนดท์ี่รวมอทุยานแห่งชาติไวถ้ึง 4 แห่ง ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นดินแดน
แห่งความเขียวขจี ผ่านเขา้เมืองฮาสท ์ เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและยงั
เป็นประตสููเ่วสตแ์ลนดเ์นชั่นแนลพารค์  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. จากนัน้น าคณะเดินทางสู่เมืองควีนสท์าวน ์(Queenstown) “เมืองหลวงแห่ง

การผจญภยั” เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ริมเนินเขา นอกจากนีย้งัอยู่รมิทะเลสาบและ
โอบลอ้มดว้ยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็น
สวรรคข์องผูท้ี่ชื่นชอบความทา้ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล  
อิสระใหท้่านเดินเลน่ชมเมืองที่มีรา้นคา้เปิดใหบ้รกิารถึง 22.00 น. ของทกุวนั 
ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้หลากหลาย, เสือ้ผา้ขนแกะ, เสือ้ไหมพรม และ
ของที่ระลึก แลว้นั่งกระเชา้ลอยฟ้าชมพระอาทิตยอ์สัดงที่ Skyline Gondola 
หากใครมาเยือนเมืองนีแ้ลว้ไม่ไดข้ึน้กอนโดลา ก็แสดงว่ายงัมาไม่ถึง เพราะ
ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สดุในบริเวณนี ้สามารถชมทศันียภาพพาโนรามาแบบ
รอบทิศได ้220 องศาบริเวณนี ้สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบ
ทิศได ้220 องศา 

(209 ก.ม.) 

 

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

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันทีเ่จ็ด ควีนสท์าวน ์- มิลเลอรเ์ลค - ช่องแคปมิลฟอรด์ - ล่องเรือชม 
ฟยอรด์ - ควีนสท์าวน ์

ศุกร ์

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
07.30 น. น าคณะท่องเที่ยวชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติฟ

ยอรด์แลนด ์มีลกัษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซอ้นมีชายฝ่ังที่ขรุขระป่า
ทบึ และสภาพภมูิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงท าใหบ้รเิวณนีไ้ม่มีการ
พัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พืน้ที่แห่งนีม้ีเอกลกัษณเ์ฉพาะและไดร้บั
การคุม้ครองเป็นพิเศษและก็ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก มีทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ แลว้เดินทางต่อระหว่างทางแวะชม 
Mirror Lake เป็นทะเลสาบเล็กๆบนภเูขามีภาพสะทอ้นของภเูขาในทะเลสาบ 
ลอดอโุมงคโ์ฮเมอรแ์วะถ่ายรูปกบั The Chasm เป็นรอยแตกของแผ่นดินและ
แม่น า้จะไหลผ่านรอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร น าท่านลงเรือ  Real 
Journey ลอ่งชมธรรมชาติอนัสวยงามของช่องแคบมิลฟอรด์ 

 
 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ Local 

http://www.scenichotelgroup.co.nz/
http://www.scenichotelgroup.co.nz/
http://www.millenniumhotels.com/
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บ่าย เรือล่องชมความงามของฟยอรด์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธาร
น า้แข็งหลายลา้นปีมาแลว้ ซึ่งมีความยาวถึงของน า้ตกสูง 160 เมตร น า้ตก
แห่งนีต้ัง้ชื่อตามภรรยาท่านผู้ว่าการนิวซีแลนดท์ี่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี ้  
ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกนัว่าน่าจะเป็นภเูขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สงูที่สดุ
ในโลก ชม Seal Rock ซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัของ แมวน า้ตามธรรมชาติ และฝูง
ปลาโลมาว่ายน ้าเล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล  รถโค้ชน าท่าน
เดินทางกลบัสูเ่มืองควีนสท์าวน ์

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีนเมนูพิเศษ กุ้งมังกร + เป๋าฮือ้ Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT 

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันทีแ่ปด ควีนสท์าวน ์- โอ๊คแลนด ์ เสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวในควีนสท์าวน ์(Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภยั” เป็นเมือง

ซึ่งตัง้อยู่ริมเนินเขา นอกจากนีย้งัอยู่ริมทะเลสาบและโอบลอ้มดว้ยภูเขา ถือ
ว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรคข์องผู้ที่ชื่นชอบ
ความทา้-ทายและการผจญภยัทกุชนิดในทุกฤดกูาล ปัจจุบนัควีนสท์าวนถ์กู
ยกใหเ้ป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทศันท์ี่งดงาม ทะเลสาบวาคาติป ู
(Lake Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables 
ธรรมชาติของควีนสท์าวนน์ัน้สวยไรท้ี่ติ เที่ยวชมเมืองของนกัขดุทอง “แอรโ์รว์
ทาวน”์ (Arrowtown) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่เป็นเมืองขุด
ทองเก่าที่อนุรกัษ์เอาไวอ้ย่างดีที่สดุ ในยุคตื่นทอง (ปี 1865) เคยมีประชากร
มากกว่า 7,000 คน และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่
เพียงไม่ก่ีแห่ง ซึ่งไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นเมืองรา้ง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น
เมืองที่พฒันาอย่างทนัสมยั แมว่้าแอรโ์รวท์าวนจ์ะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไป
ด้วยนักท่ อ ง เที่ ย ว  แวะชมกิ จกร รมอันท้าทาย  “บันจี ้จัมพ์”  และ 
SHOTOVERJET เหนือแม่น า้คาวารวั  จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะออก
เดินทางสูส่นามบินเมืองควีนสท์าวน ์

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

16.15 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองโอ๊คแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   
18.05 น. ถึงสนามบินโอ๊คแลนด ์จากนัน้ น าคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันทีเ่ก้า โอ๊คแลนด ์- กรุงเทพฯ อาทติย ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   Buffet 
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด ์เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด ์ตัว

เมืองตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแลว้ จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหลุม
ปล่องภูเขาไฟอยู่ทั่วไป และยังไดร้บัสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่งการแล่น
เรือ” (The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอ่าวจอดเรือที่สมบรูณ ์และยงัเป็น
ศูนยก์ลางการพาณิชยแ์ละการคมนาคมรวมทัง้เป็นศูนยก์ลางกีฬาทางน า้ 
ชมวิวทิวทศันข์องอ่าวที่มีสะพานฮาเบอรเ์ป็นฉากหลงั ทอดเชื่อมระหว่างฝ่ัง
ตวัเมืองกับท่าเดวอนพอรท์ ผ่านชมท่าจอดเรือยอรช์ จากนัน้น าสู่ย่านถนนค
วีนย่านใจกลางเมือง 

 

 

13.10 น. บินตรงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492   
20.25 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ ในกรณีที่เกิดภยั

ทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตสุดุวิสยัอื่นๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนท์ี่นกัทอ่งเที่ยวไดร้บัเป็นหลกัฯ) 
 

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SGL 
SUPP  

DDiissccoouunntt  
TTrriippllee  RRoooomm  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

1188--2266  ม.ค.ม.ค.  25632563  
112288,,000000  111166,,000000  110033,,000000  2255,,000000  --44,,000000  

  
-26,000.- 
-23,000.-  

  
  

1515--2323  ก.พ. 2563ก.พ. 2563  
1144--22 มี.ค22 มี.ค  25632563  

****1010--1818  เมเม.ย. 256.ย. 25633  121266,,000000  111144,,000000  110011,,000000  2323,,000000  --33,,550000  --2266,,000000..--  
--2233,,000000..--  

****1111--1919  เมเม..ยย  25625633  112233,,000000  111111,,000000  9999,,000000        2233,,000000  --33,,550000  --2244,,000000..--  
--2211,,000000..--  

2255  เม.ย เม.ย ––  3 พ.ค 25633 พ.ค 2563  126126,,000000  114114,,000000  110011,,000000        2233,,000000  --33,,550000  --2266,,000000..--  
--2233,,000000..--  

2323--31 พ.ค. 256331 พ.ค. 2563  

112200,,000000  110088,,000000  9966,,000000  1188,,000000  --22,,330000  
  
--2266,,000000..--  
--2222,,000000..--  

  
2020--28 มิ.ย. 256328 มิ.ย. 2563  

1111--19 ก.ค. 256319 ก.ค. 2563  
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิงแลว้ ณ วันที ่ 8 พฤษภาคม 2562 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (จ ากดัน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน) 
✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

15-20 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 33 ทีน่ั่ง 
21-40 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 49 ทีน่ั่ง 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแตล่ะประเทศ 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนดแ์บบกรุ๊ปไม่มีประทบัลงเลม่และตอ้งยื่นพรอ้มกนัทัง้กรุ๊ป หากยื่นวีซ่าแลว้ไม่

สามารถยกเลิกการเดินทางได ้/ท่านที่มีวีซ่าแลว้หกัค่าธรรมเนยีมวีซ่าแบบกรุ๊ปท่านละ 2,250 บาท 
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบรษิัทเมืองไทยประกนัชีวิต 

– หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้
ของสมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์าม
เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

✓ ส าหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เครื่องไดน้  า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / ส  าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลด
สมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่อง
น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 



 
 

WWV05_NEW ZEALAND NORTH-SOUTH 9 DAYS (Jan-Jul ’2020)_01.11.2019                    7 /9 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้น
หรือที่ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำท ต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน 
ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่า
ทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัท
ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกับทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่กอ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น า
เที่ยว    ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียก   
จากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.
2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ได้
ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ
ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์ 100%, สว่นสายการบินฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 
ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 



 
 

WWV05_NEW ZEALAND NORTH-SOUTH 9 DAYS (Jan-Jul ’2020)_01.11.2019                    8 /9 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันที ่8 พ.ค. 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง/ส  าหรบัผูพ้กั3ท่าน(ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบั

พกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม 
ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะ
จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้น
เอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ แต่หากมีการลา่ชา้ 
หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทาง
บรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถ
ใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้4 NZ$ / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั 
(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกนิ 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่ม
เป็นสิทธิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) 
x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภาระ
ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 
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▪ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ 

จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 
ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

  



 
 

WWV05_NEW ZEALAND NORTH-SOUTH 9 DAYS (Jan-Jul ’2020)_01.11.2019                    10 /9 

เอกสารในการยืน่วีซา่ของประเทศนิวซีแลนด ์
ใชเ้วลายื่นประมาณ 14 วนัท าการ 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เก่า ควรน าไปแสดงดว้ย
เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส  าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส  าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ /ส  าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 

ส  าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 
พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้น
เม่ือกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรอง
ค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย  ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6
แลว้ ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
 และเงือ่นไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


