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

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

 
 

18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG491   
วันที่สอง โอ๊คแลนด ์- โรโตรัว  อาทิตย ์
10.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรของประเทศ  
 

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

พลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ จากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
 

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

ระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.co.nz  

วันที่สาม อะโกรโดมฟารม์ - เรนโบวส์ปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner จันทร ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเขา้ชมอะโกรโดมฟารม์ แหล่งท่องเท่ียวการเกษตรที่โด่งดงัที่สดุของ

เกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพนัธุต่์างๆการประมลูแกะ การตดัขนแกะ 
สนกุกบัการป้อนนมลกูแกะตวันอ้ยๆ ใหท้่านสมัผัสถึงความน่ารกัประทบัใจ
กบัการตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้ อนัเป็นกิจวตัรที่มาตีแผ่ใหน้กัท่องเที่ยวไดช้ม
ในแง่มมุของความสนกุสนาน จากนัน้น าท่านเขา้ชมเรนโบวส์ปริง (Rainbow 
Spring) ไดร้บัการปรบัโฉมครัง้ใหญ่เพื่อตอ้นรบัผูม้าเยือนและรกัในธรรมชาติ 
บ่อน า้เรนโบวเ์ป็นบ่อน า้แรซ่ึ่งผลิตน า้จ  านวน 2.5 ลา้นลิตรต่อวนั เป็นท่ีอยู่
อาศยัของปลาเทรา้มีถิ่นก าเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือรม่รื่นดว้ยพนัธไ์ม้
พืน้เมืองไดแ้ก่ แคลิฟอรเ์นียแดง, ซิลเวอรเ์ฟิรน์ ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์
ประจ าชาติ  นอกจากนีย้งัมีนกพืน้เมืองสายพนัธต่์างๆหลายชนิดอาทิ นกทยุ 
(TUI), นกพิราบพืน้เมือง, นกแกว้เกาะเหนือ, นกแกว้เคีย เป็นนกที่ไดร้บัการ
คุม้ครอง นอกจากนีย้งัมีกิง้ก่าทวัทารา สตัวก์่อนประวติัศาสตรท์ี่อาศยัอยู่
เมื่อ 225 ลา้นปีก่อนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูไ่ดย้าวนานถึง 100 ปี หรือ
มากกว่านัน้ KIWI HOUSE บา้นของนกกีวีท่ีมีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนดเ์ท่านั้น
เป็นสตัวพ์ืน้เมืองที่มีชีวิตอยู่ถึง 70ลา้นปีมาแลว้ 

 

 
 

 

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

งานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลกัไมข้องชายหนุ่มชาวเมารี เครื่องจกั
สาน พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณและเรือโบราณตัง้แสดงดว้ย บริเวณ
บ่อน า้พรุอ้นมจีุดเด่นคือ บริเวณสะพานขา้มล าธาร ที่สามารถมองเห็นน า้พุ
ใหญ่ที่พุ่งขึน้ใหช้มชั่วโมงละ 2-3 ครัง้ เฉล่ียวนัละ 14 ครัง้ สงูประมาณ 50-
60 ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที, บ่อโคลนเดือด ปรากฏการณท์างธรรมชาติ
อนัน่าทึ่ง 

 

 

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

Buffet 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าใน
ระดบัเดียวกนั 

www.millenniumhotels.co.nz  

http://www.millenniumhotels.co.nz/
http://www.millenniumhotels.co.nz/
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วันที่สี ่ โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ า้หนอนเรืองแสง - ไครสเ์ชิรช์ อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ไวโตโม่  เมืองเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของถ ้าไวโตโม่  (Waitomo 

Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินยอ้ยที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติกว่า 
12 ลา้นปี ท่านจะพบกบัหอ้งโถงกวา้งที่เรียกว่า “คาธีดรลั” (Cathedral) ที่ได้
ชื่อนีเ้พราะหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายออรแ์กนใน
โบสถ์ มีนักรอ้งชื่อดังหลายท่านไดเ้คยมาอัดเสียงที่ถ า้แห่งนี ้ เพราะเชื่อว่า
เสียงที่ไดม้ีความไพเราะมาก แลว้ล่องเรือเล็กพิสจูนค์วามมหศัจรรยอ์นัน่าทึ่ง
ของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ที่เปล่งประกายแสงระยิบระยบัทั่วอาณา
บริเวณผนงัถ า้มานานนบัพนัปีมองดรูาวกบัแสงดาวเจิดจรสัเต็มผืนแผ่นฟ้า  

 
 

 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet 
13.00 น. 

เดินทางกลับสู่โอ๊คแลนด์ น าท่านสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่เมืองไครส์
เชิร์ช 

 

17.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ   
18.25 น. ถึงสนามบินเมืองไครสเ์ชิรช์ เมอืงที่ไดร้บัสมญานามว่าเป็น “เมืององักฤษ

นอกเกาะองักฤษ” บา้นเรือนแบบชาวองักฤษและแม่น า้เอวอน แม่น า้สาย
เล็กๆน่ารกัที่สองฟากฝ่ังเต็มไปดว้ยตน้หลิวมากมาย  

 

21.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL  หรอืเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www3.hilton.com  

วันที่ห้า ไครสเ์ชิรช์ - รถไฟสายทรานสอ์ัลไพน ์- อาเธอรพ์าสส ์-  
ธารน ้าแข็งฟรานซโ์จเซฟ 

พุธ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.15 น. คณะนั่งรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งวิ่งระหว่างฝ่ังตะวันออกกับฝ่ังตะวันตก 

เชื่อมระหว่างเมืองไครส้ทเ์ชิรช์กับเมืองเกรยเ์มาท ์เสน้ทางรถไฟสายนีไ้ดช้ื่อ
ว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก  นิวซีแลนด์เป็น
ประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสงู และธรรมชาติท่ียังคงงดงามบริสทุธิ์ 
เสน่หข์องนิวซีแลนดม์ีมากกว่าท่ีเราเห็น ประเทศนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นสถานท่ีในการ
ถ่ายท าภาพยนตรส์ุดยอดอมตะ นักเดินทางหลายคนที่อยากจะย้อนรอย
ต านานของหนังเรื่อง เดอะลอรด์ออฟเดอะริงส์ เมื่อถึงสถานีรถไฟอาเธอร์
พาสส ์เป็นเขตอทุยานแห่งชาติที่มีเนือ้ที่ 94,500 เฮกเตอร ์ทางรถไฟผ่านบน
ความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยโุรปผูค้น้พบเสน้ทางนีใ้นปี 1864 ในช่วงยคุต่ืน
ทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิรน์แอลป์ไปยังเมือง
ไครส้ทเ์ชิรช ์

 

10.42 น. รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยุคต่ืนทอง
ศนูยก์ลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมยัโบราณเป็นส่ิงที่
ชาวเมารีน ามาท าเครื่องประดบัและอาวธุ เขา้ชมโรงงานเป่าแกว้ และโรงงาน
หยก เดินชมและเลือกซือ้เครื่องประดบัรวมทัง้ ติกิ (Tiki) เครื่องรางของเมารีที่
แกะสลกัอย่างสวยงาม  

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

มีชื่อมากในเรื่องธารน า้แข็ง จึงท าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคญัที่สุดของฝ่ัง
ตะวนัตกแห่งนีธ้ารน า้แข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอทุยาน

 

http://www.hilton.com/
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แห่งชาติเวสตแ์ลนดไ์ดแ้ก่ ฟรานซโ์จเซฟกลาเซีย และฟ็อกซก์ลาเซีย ความ
มหศัจรรยท์างธรรมชาติของธารน า้แข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร 
กลาเซียทัง้สองแห่งนีไ้หลมาจาก บริเวณที่มีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลาหรือ 
อาจกล่าวไดว้่ามีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่จะสามารถเขา้ถึงธารน า้แข็งได้
ง่ายดายเช่นนี ้ (หากท่านมีความประสงคท์ี่จะบินส ารวจ Fox หรือ Franz 
Josef Glacier กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัรแ์ละตอ้งจองล่วงหนา้ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรอื

เทียบเท่าในระดบั 
www.scenichotelgroup.co.nz  

วันที่หก ธารน ้าแข็งฟ็อกซ ์- อุทยานแหง่ชาติเวสตแ์ลนด ์- ทะเลสาบวาคา
ติปู - ควนีสท์าวน-์ น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค 

พฤหัสบด ี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 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
เป็นประตสูู่เวสตแ์ลนดเ์นชั่นแนลพารค์  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. จากนั้นน าคณะเดินทางสู่เมืองควีนสท์าวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่ง

การผจญภยั” เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ริมเนินเขา นอกจากนีย้งัอยู่ริมทะเลสาบและ
โอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็น
สวรรคข์องผูท้ี่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล  
อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองที่มีรา้นคา้เปิดใหบ้ริการถึง 22.00 น. ของทกุวัน 
ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้หลากหลาย, เสือ้ผ้าขนแกะ, เสือ้ไหมพรม และ
ของที่ระลึก แลว้นั่งกระเชา้ลอยฟ้าชมพระอาทิตยอ์ัสดงที่ Skyline Gondola 
หากใครมาเยือนเมืองนีแ้ลว้ไม่ไดข้ึน้กอนโดลา ก็แสดงว่ายังมาไม่ถึง เพราะ
ที่น่ีเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในบริเวณนี ้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบ
รอบทิศได ้220 องศาบริเวณนี ้สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบ
ทิศได ้220 องศา 

(209 ก.ม.) 

 

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

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันที่เจ็ด ควีนสท์าวน ์- มิลเลอรเ์ลค - ช่องแคปมิลฟอรด์ - ล่องเรือชม 
ฟยอรด์ - ควีนสท์าวน ์

ศุกร ์

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
07.30 น. น าคณะท่องเท่ียวชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ในเขตอทุยานแห่งชาติฟ

ยอรด์แลนด ์มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซ้อนมีชายฝ่ังที่ขรุขระป่า
ทึบ และสภาพภมูิอากาศที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงท าใหบ้ริเวณนีไ้ม่มีการ
พัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พืน้ที่แห่งนีม้ีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รบั
การคุม้ครองเป็นพิเศษและก็ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก มีทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ แลว้เดินทางต่อระหว่างทางแวะชม 
Mirror Lake เป็นทะเลสาบเล็กๆบนภู เขามีภาพสะท้อนของภู เขาใน
ทะเลสาบ ลอดอุโมงคโ์ฮเมอรแ์วะถ่ายรูปกับ The Chasm เป็นรอยแตกของ
แผ่นดินและแม่น า้จะไหลผ่านรอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร น าท่าน

 
 

 

http://www.scenichotelgroup.co.nz/
http://www.millenniumhotels.com/
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ลงเรือ Real Journey ล่องชมธรรมชาติอนัสวยงามของช่องแคบมิลฟอรด์ 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ Local 
บ่าย 

เรือล่องชมความงามของฟยอร์ด ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะและ
ธารน ้าแข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึงของน ้าตกสูง 160 
เมตร น ้าตกแห่งนีตั้้งชื่อตามภรรยาท่านผู้ ว่าการนิวซีแลนด์ท่ีมาเย่ียม
ชมสถานท่ีแห่งนี ้ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาท่ีมี
ฐานอยู่ในทะเลท่ีสูงท่ีสุดในโลก ชม Seal Rock ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
 แมวน ้าตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน ้าเล่นคล่ืนอวด
โฉมให้นักท่องเท่ียวได้ยล รถโค้ชน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์
ทาวน์ 

 

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

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันที่แปด ควีนสท์าวน ์- โอ๊คแลนด ์ เสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวในควีนสท์าวน ์(Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภยั” เป็นเมือง

ซึ่งตัง้อยู่ริมเนินเขา นอกจากนีย้ังอยู่ริมทะเลสาบและโอบลอ้มดว้ยภูเขา ถือ
ว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบ
ความทา้-ทายและการผจญภยัทกุชนิดในทกุฤดูกาล ปัจจุบันควีนสท์าวนถ์ูก
ยกใหเ้ป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศนท์ี่งดงาม ทะเลสาบวาคาติปู 
(Lake Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables 
ธรรมชาติของควีนสท์าวนน์ัน้สวยไรท้ี่ติ เท่ียวชมเมืองของนกัขดุทอง “แอรโ์รว์
ทาวน์” (Arrowtown) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่เป็นเมืองขุด
ทองเก่าที่อนุรกัษ์เอาไวอ้ย่างดีที่สุด ในยุคต่ืนทอง (ปี 1865) เคยมีประชากร
มากกว่า 7,000 คน และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่
เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองรา้ง หรือเปล่ียนรูปแบบไปเป็น
เมืองที่พัฒนาอย่างทนัสมัย แมว้่าแอรโ์รวท์าวนจ์ะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไป
ด้วยนั กท่ อ งเที่ ย ว  แวะชม กิ จ กร รมอันท้ าทาย  “บั น จี ้จั ม พ์ ” และ 
SHOTOVERJET เหนือแม่น ้าคาวารัว  จนได้เวลาอันสมควร น าคณะออก
เดินทางสู่สนามบินเมืองควีนสท์าวน ์

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

16.15 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   
18.05 น. ถึงสนามบินโอ๊คแลนด ์จากนัน้ น าคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรอื

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันที่เก้า โอ๊คแลนด ์- กรุงเทพฯ อาทิตย ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   Buffet 
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ตัว

เมืองตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหลุม
ปล่องภูเขาไฟอยู่ทั่วไป และยังไดร้บัสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่งการแล่น
เรือ” (The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ ์และยงัเป็น
ศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทั้งเป็นศูนย์กลางกีฬาทางน ้า 
ชมวิวทิวทัศนข์องอ่าวที่มีสะพานฮาเบอรเ์ป็นฉากหลัง ทอดเชื่อมระหว่างฝ่ัง
ตวัเมืองกับท่าเดวอนพอรท์ ผ่านชมท่าจอดเรือยอรช์ จากนั้นน าสู่ย่านถนนค

 

 

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/
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วีนย่านใจกลางเมือง 
13.10 น. บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG492   
20.25 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ ในกรณีที่เกิดภยัทาง 

ธรรมชาติ,  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือเหตสุดุวิสยัอื่นๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนท์ี่นกัท่องเท่ียวไดร้บัเป็นหลกัฯ) 
 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺☺☺☺ 

 

 
 
 
 
 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SGL 
SUPP  

DDiissccoouunntt  
TTrriippllee  RRoooomm  

1616--24 พ.24 พ.ยย. 2562. 2562  131131,,000000  111188,,000000  110055,,000000  2233,,000000  --33,,000000  
44--12 ธ.ค. 256212 ธ.ค. 2562  112211,,000000  110099,,000000  110033,,000000  2233,,550000  --33,,000000  

**2244  ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 ––  1 ม.ค. 631 ม.ค. 63**  
132132,,000000  111199,,000000  110066,,000000  2288,,000000  --55,,000000  **25 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 ––  2 ม.ค. 632 ม.ค. 63**  

**28 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. 62 ––  5 ม.ค. 635 ม.ค. 63**  
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิงแลว้ ณ วันท่ี  8 พฤษภาคม 2562 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (จ ากดัน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
✓ ค่าพาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบุ 

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

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรอื เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าธรรมเนียมวซี่านิวซีแลนดแ์บบกรุ๊ปไม่มีประทบัลงเล่มและตอ้งยื่นพรอ้มกนัทัง้กรุ๊ป หากยื่นวีซ่าแลว้ไม่

สามารถยกเลิกการเดินทางได ้/ท่านที่มีวีซ่าแลว้หกัค่าธรรมเนียมวซี่าแบบกรุ๊ปท่านละ 2,250 บาท 
✓ ค่าบริการน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเท่ียว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต 

– หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้
ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์าม
เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

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

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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 ค่าทิปคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเวน้จะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรู้จกัและเช่ือถอืได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และ

มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำท ต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 2 วันนับจำกวันที่จอง 
ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัย้ิมทวัร ์ชื่อบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลข

โทรศพัทต์ิดต่อกลบัระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำท่ีไลนอ์อฟฟิค Line ID: 

@rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 0613934433 / 

0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล ์

 E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
 ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ  านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัตอ่ไปน้ี 

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัให้หวัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางครั้ งอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว    
ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
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         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียก   
จากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี้ 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

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

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

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

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์ 100%, ส่วนสายการบินฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันท่ี 8 พ.ค. 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง/ส าหรบัผูพ้กั3ท่าน(ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรบั

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

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกั
มีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครือ่งปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั
ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
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SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิม่เติมได ้
สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของ
สถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึง
เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯจะไม่มีการ
คืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้  าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชม
จากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

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

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการ
ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้4 NZ$ / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั 
(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็น
สิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+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 าหนดใหต้ ่า
กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัภาระความ
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรอืเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสบูบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ 

จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี่ ทั้งนีเ้น่ืองจากสขุภาพของ
คนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 
ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด ์
ใชเ้วลายื่นประมาณ 14 วนัท าการ 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเก่า ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อ
เป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 
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ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบริษัทท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 
พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลัง 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ  านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมือ่
กลบัสู่ภมูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรอง
ค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย  ***สถานทตูไม่รบับญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ 
ทางบริษัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบุชื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรอืเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรอืผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
 และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไวข้้างตน้ทุกประการ 

 

 


