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วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ เสาร์ 
16.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขา

ออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (TG) 
เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง  

 
 

18.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี TG491   
วันที่สอง โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว  อาทิตย์ 
10.45 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรของ
ประเทศ  

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางเข้าสูเ่มืองโรโตรัว ซึง่ได้ชื่อว่าเป็นเมือง

พลงังานความร้อนใต้พิภพ จากนัน้น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
 

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

ระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.co.nz  

วันที่สาม อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner จันทร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเข้าชมอะโกรโดมฟาร์ม แหลง่ท่องเท่ียวการเกษตรที่โด่งดงัที่สดุของ

เกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพนัธุ์ต่างๆการประมลูแกะ การตดัขนแกะ 
สนกุกบัการป้อนนมลกูแกะตวัน้อยๆ ให้ท่านสมัผัสถงึความน่ารักประทบัใจ
กบัการต้อนแกะโดยสนุขัแสนรู้ อนัเป็นกิจวตัรที่มาตีแผ่ให้นกัท่องเที่ยวได้ชม
ในแง่มมุของความสนกุสนาน จากนัน้น าท่านเข้าชมเรนโบว์สปริง (Rainbow 
Spring) ได้รับการปรับโฉมครัง้ใหญ่เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ 
บอ่น า้เรนโบว์เป็นบอ่น า้แร่ซึง่ผลิตน า้จ านวน 2.5 ล้านลติรต่อวนั เป็นท่ีอยู่
อาศยัของปลาเทร้ามีถิ่นก าเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือร่มร่ืนด้วยพนัธ์ไม้
พืน้เมืองได้แก่ แคลฟิอร์เนียแดง, ซิลเวอร์เฟิร์น ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์
ประจ าชาติ  นอกจากนีย้งัมีนกพืน้เมืองสายพนัธ์ต่างๆหลายชนิดอาทิ นกทยุ 
(TUI), นกพิราบพืน้เมือง, นกแก้วเกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็นนกที่ได้รับการ
คุ้มครอง นอกจากนีย้งัมีกิง้ก่าทวัทารา สตัว์ก่อนประวติัศาสตร์ที่อาศยัอยู่เมื่อ 
225 ล้านปีก่อนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานถงึ 100 ปี หรือ
มากกว่านัน้ KIWI HOUSE บ้านของนกกีวีท่ีมีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านัน้
เป็นสตัว์พืน้เมืองที่มีชีวิตอยู่ถงึ 70ล้านปีมาแล้ว 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าเข้าชมศนูย์วฒันธรรมพืน้เมอืงของชาวเมารี (TE PUIA) ศนูย์การแสดง

งานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลกัไม้ของชายหนุ่มชาวเมารี เคร่ืองจกั
สาน พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณและเรือโบราณตัง้แสดงด้วย บริเวณ
บอ่น า้พรุ้อนมจีดุเด่นคือ บริเวณสะพานข้ามล าธาร ที่สามารถมองเห็นน า้พุ
ใหญ่ที่พุ่งขึน้ให้ชมชัว่โมงละ 2-3 ครัง้ เฉลีย่วนัละ 14 ครัง้ สงูประมาณ 50-60 
ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที, บอ่โคลนเดือด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั
น่าทึง่ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรสกับ
อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดงพืน้เมืองแบบเมารีที่อนุรักษ์ไว้
เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม 

Buffet 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าใน
ระดบัเดียวกนั 
 
 

www.millenniumhotels.co.nz  
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วันที่ส่ี โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ า้หนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ไวโตโม่ เมืองเล็กๆซึ่งเป็นที่ตัง้ของถ า้ไวโตโม่ (Waitomo 

Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติกว่า 
12 ล้านปี ท่านจะพบกบัห้องโถงกว้างที่เรียกว่า “คาธีดรัล” (Cathedral) ที่ได้
ชื่อนีเ้พราะหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายออร์แกนใน
โบสถ์ มีนักร้องชื่อดังหลายท่านได้เคยมาอัดเสียงที่ถ า้แห่งนี ้เพราะเชื่อว่า
เสยีงที่ได้มีความไพเราะมาก แล้วลอ่งเรือเล็กพิสจูน์ความมหศัจรรย์อนัน่าทึ่ง
ของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ที่เปลง่ประกายแสงระยิบระยับทัว่อาณา
บริเวณผนังถ า้มานานนับพันปีมองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า 
จากนัน้เดินทางสู่โรโตรัว (Rotorua) เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการ
ท่องเที่ยว” เมืองนีอุ้ดมไปด้วยแหล่งก าเนิดของน า้พุร้อน, บ่อโคลนเดือด, 
ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ และถิ่นของชาวเมารี ท าให้เมืองนี ้
เต็มไปด้วยความสนกุสนาน 

 
 

 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Buffet 
13.00 น. เดินทางกลบัสู่โอ๊คแลนด์ น าท่านสูส่นามบนิ เพื่อเดินทางสูเ่มืองไครส์เชิร์ช  
17.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิภายในประเทศ   
18.25 น. ถงึสนามบนิเมืองไครส์เชิร์ช เมอืงที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืององักฤษ

นอกเกาะองักฤษ” บ้านเรือนแบบชาวองักฤษและแม่น า้เอวอน แม่น า้สาย
เลก็ๆน่ารักที่สองฟากฝ่ังเต็มไปด้วยต้นหลวิมากมาย  

 
21.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL  หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www3.hilton.com  

วันที่ห้า ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ -  
ธารน า้แข็งฟรานซ์โจเซฟ 

พุธ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.15 น. คณะนั่งรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งวิ่งระหว่างฝ่ังตะวันออกกับฝ่ังตะวันตก 

เชื่อมระหว่างเมืองไคร้สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนีไ้ด้ชื่อ
ว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก นิวซีแลนด์เป็น
ประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภยัสงู และธรรมชาติท่ียงัคงงดงามบริสทุธ์ิ 
เสน่ห์ของนิวซีแลนด์มีมากกว่าท่ีเราเห็น ประเทศนีไ้ด้ถกูใช้เป็นสถานท่ีในการ
ถ่ายท าภาพยนตร์สุดยอดอมตะ นักเดินทางหลายคนที่อยากจะย้อนรอย
ต านานของหนังเร่ือง เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ เมื่อถึงสถานีรถไฟอาเธอร์
พาสส์ เป็นเขตอทุยานแห่งชาติที่มีเนือ้ที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบน
ความสงูกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ ค้นพบเส้นทางนีใ้นปี 1864 ในช่วงยุคต่ืน
ทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังเมือง
ไคร้สท์เชิรช์ 

 

10.42 น. รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยุคต่ืนทอง
ศนูย์กลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึง่ในสมยัโบราณเป็นสิง่ที่
ชาวเมารีน ามาท าเคร่ืองประดบัและอาวธุ เข้าชมโรงงานเป่าแก้ว และโรงงาน
หยก เดินชมและเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัรวมทัง้ ติกิ (Tiki) เคร่ืองรางของเมารีที่
แกะสลกัอย่างสวยงาม  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. เดินทางต่อสูธ่ารน า้แข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมืองเลก็ๆ 

มีชื่อมากในเร่ืองธารน า้แข็ง จงึท าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคญัที่สดุของฝ่ัง
ตะวนัตกแห่งนีธ้ารน า้แข็งที่มีชื่อเสยีงมากที่สดุสองแห่งภายในอทุยาน
แห่งชาติเวสต์แลนด์ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความ

 

http://www.hilton.com/
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มหศัจรรย์ทางธรรมชาติของธารน า้แข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร 
กลาเซียทัง้สองแห่งนีไ้หลมาจาก บริเวณที่มีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลาหรือ
อาจกลา่วได้ว่ามีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่จะสามารถเข้าถงึธารน า้แข็งได้
ง่ายดายเช่นนี ้ (หากท่านมีความประสงค์ที่จะบนิส ารวจ Fox หรือ Franz 
Josef Glacier กรุณาสอบถามหวัหน้าทวัร์และต้องจองลว่งหน้า  

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

เทียบเท่าในระดบั 
www.scenichotelgroup.co.n

z  
วันที่หก ธารน า้แข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคา

ติปู - ควีนส์ทาวน์- น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค 
พฤหัสบด ี

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

ว่า มาจากชือ่ชายหนุ่มในต านานซึง่ตกจากภเูขาลงมาเสยีชีวิต ครัน้ต่อมา
หญิงคนรักของเขาเสยีใจและร้องไห้จนน า้ตาได้ปกคลมุหบุเขา และ
กลายเป็นน า้แข็งในที่สดุ แล้วออกเดินทางต่อผ่านเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์
นิวซีแลนด์ที่รวมอทุยานแห่งชาติไว้ถงึ 4 แห่ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดน
แห่งความเขียวขจี ผ่านเข้าเมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและยงั
เป็นประตสูู่เวสต์แลนด์เนชัน่แนลพาร์ค  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. จากนัน้น าคณะเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่ง

การผจญภยั” เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ริมเนินเขา นอกจากนีย้งัอยู่ริมทะเลสาบและ
โอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็น
สวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล  
อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมืองที่มีร้านค้าเปิดให้บริการถึง 22.00 น. ของทกุวัน 
ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าหลากหลาย, เสือ้ผ้าขนแกะ,  เสือ้ไหมพรม และ
ของที่ระลกึ แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมพระอาทิตย์อัสดงที่ Skyline Gondola 
หากใครมาเยือนเมืองนีแ้ล้วไม่ได้ขึน้กอนโดลา ก็แสดงว่ายังมาไม่ถึง เพราะ
ที่น่ีเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สดุในบริเวณนี ้สามารถชมทศันียภาพพาโนรามาแบบ
รอบทิศได้ 220 องศาบริเวณนี ้สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบ
ทิศได้ 220 องศา 

(209 ก.ม.) 

 

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

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันที่เจ็ด ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม 
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์ 

ศุกร์ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
07.30 น. น าคณะท่องเท่ียวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอทุยานแห่งชาติฟ

ยอร์ดแลนด์ มีลกัษณะภูมิประเทศที่สงูชันและซับซ้อนมีชายฝ่ังที่ขรุขระป่า
ทบึ และสภาพภมูิอากาศที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลาจงึท าให้บริเวณนีไ้ม่มีการ
พัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พืน้ที่แห่งนีม้ีเอกลกัษณ์เฉพาะและได้รับ
การคุ้มครองเป็นพิเศษและก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก มีทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สดุเป็นอันดับสองของประเทศ แล้วเดินทางต่อระหว่างทางแวะชม 
Mirror Lake เ ป็นทะเลสาบเล็กๆบนภูเขามีภาพสะท้อนของภูเขาใน
ทะเลสาบ ลอดอุโมงค์โฮเมอร์แวะถ่ายรูปกับ The Chasm เป็นรอยแตกของ
แผ่นดินและแม่น า้จะไหลผ่านรอยแตกแคบๆซึ่งมีความลกึ 22 เมตร น าท่าน
ลงเรือ Real Journey ลอ่งชมธรรมชาติอนัสวยงามของช่องแคบมิลฟอร์ด 

 
 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ Local 

http://www.scenichotelgroup.co.nz/
http://www.scenichotelgroup.co.nz/
http://www.millenniumhotels.com/
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บา่ย เรือล่องชมความงามของฟยอร์ด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธาร
น า้แข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึงของน า้ตกสงู 160 เมตร น า้ตก
แห่งนีต้ัง้ชื่อตามภรรยาท่านผู้ ว่าการนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี  ้
ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกนัว่าน่าจะเป็นภเูขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สงูที่สดุ
ในโลก ชม Seal Rock ซึง่เป็นท่ีอยู่อาศยัของ แมวน า้ตามธรรมชาติ และฝูง
ปลาโลมาว่ายน า้เล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล รถโค้ชน าท่าน
เดินทางกลบัสูเ่มืองควีนส์ทาวน์ 

 

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

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

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

ซึง่ตัง้อยู่ริมเนินเขา นอกจากนีย้ังอยู่ริมทะเลสาบและโอบล้อมด้วยภูเขา ถือ
ว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ ที่ชื่นชอบ
ความท้า-ทายและการผจญภยัทกุชนิดในทกุฤดูกาล ปัจจุบนัควีนส์ทาวน์ถูก
ยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเร่ืองของทิวทศัน์ที่งดงาม ทะเลสาบวาคาติป ู
(Lake Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables 
ธรรมชาติของควีนส์ทาวน์นัน้สวยไร้ที่ติ เท่ียวชมเมืองของนกัขดุทอง “แอร์โรว์
ทาวน์” (Arrowtown) เป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่เป็นเมืองขุด
ทองเก่าที่อนรัุกษ์เอาไว้อย่างดีที่สดุ ในยคุต่ืนทอง (ปี 1865) เคยมีประชากร
มากกว่า 7,000 คน และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่
เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น
เมืองที่พัฒนาอย่างทนัสมยั แม้ว่าแอร์โรว์ทาวน์จะเป็นเมืองเลก็ๆ แต่ก็เต็มไป
ด้วยนักท่ อ ง เที่ ย ว  แวะชมกิ จกร รมอัน ท้าทาย  “บันจี จ้ั ม พ์ ”  และ 
SHOTOVERJET เหนือแม่น า้คาวารัว  จนได้เวลาอันสมควร น าคณะออก
เดินทางสูส่นามบนิเมืองควีนส์ทาวน์ 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

16.15 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบนิภายในประเทศ   
18.05 น. ถงึสนามบนิโอ๊คแลนด์ จากนัน้ น าคณะเดินทางสูภ่ัตตาคาร  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันที่เก้า โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ อาทิตย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   Buffet 
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ ตัว

เมืองตัง้อยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหลุม
ปล่องภูเขาไฟอยู่ทั่วไป และยังได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่งการแล่น
เรือ” (The City of Sails) ซึง่มาจากการที่มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ และยงัเป็น
ศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทัง้เป็นศูนย์กลางกีฬาทางน า้ 
ชมวิวทิวทศัน์ของอ่าวที่มีสะพานฮาเบอร์เป็นฉากหลงั ทอดเชื่อมระหว่างฝ่ัง
ตวัเมืองกับท่าเดวอนพอร์ท ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ช จากนัน้น าสู่ย่านถนนค
วีนย่านใจกลางเมือง 

 

 

13.10 น. บนิตรงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG492   
20.25 น. สายการบนิไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดภยั

ทางธรรมชาติ,  การยกเลกิเท่ียวบนิ หรือเหตสุดุวิสยัอื่นๆ โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ที่นกัท่องเที่ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 
 
 

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  

2222--3300  JJUUNN  ‘‘22556622  112255,,000000  111133,,000000  110066,,000000  2244,,000000  --33,,000000  --2255,,000000..--  
--1188,,000000..--  

1133--2211  ก.ค. 2562ก.ค. 2562  124124,,000000  111122,,000000  110055,,000000  2244,,000000  --33,,000000  --2255,,000000..--  
--1188,,000000..--  

1100--1188  ส.ค. 2562ส.ค. 2562  123123,,000000  111111,,000000  110044,,000000  2244,,000000  --33,,000000  --2244,,000000..--  
--1177,,000000..--  

77--1155  ก.ย. 2562ก.ย. 2562  121255,,000000  111133,,000000  110066,,000000  2244,,000000  --33,,000000  --2233,,000000..--  
--1188,,000000..--  

1199--2277  ต.ค. 2562ต.ค. 2562  112222,,000000  111010,,000000  110044,,000000  2233,,550000  --33,,000000  --2255,,000000..--  
--1177,,000000..--  

1616--24 พ.24 พ.ยย. 2562. 2562  131322,,000000  111199,,000000  110066,,000000  2233,,000000  --33,,000000  -25,000.- 
-17,000.-  

44--12 ธ.ค. 256212 ธ.ค. 2562  112222,,000000  111010,,000000  110044,,000000  2233,,550000  --33,,000000  --2255,,000000..--  
--1177,,000000..--  

**2244  ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 ––  1 ม.ค. 631 ม.ค. 63**  
131333,,000000  112020,,000000  110077,,000000  2288,,000000  --55,,000000  --2255,,000000..--  

--1177,,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**  
คา่ทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิแล้ว ณ วันที่  8 พฤษภาคม 2562 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ (จ ากดัน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าพาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

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

 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่านิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไม่มีประทบัลงเลม่และต้องยื่นพร้อมกนัทัง้กรุ๊ป หากยื่นวีซ่าแล้วไม่

สามารถยกเลกิการเดินทางได้ /ท่านที่มีวีซ่าแล้วหกัค่าธรรมเนียมวซี่าแบบกรุ๊ปท่านละ 2,250 บาท 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต 

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้า
ของสมัภาระและเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถอื
สมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลด
สมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ือง
น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพัก

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
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การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือที่ท่านรู้จกัและเชื่อถอืได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำท ต่อผู้ เดนิทำงหน่ึงท่ำน 
ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่า
ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัท
ฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดังต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคับให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน า
เท่ียว    ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวจะเรียก   
จากนกัท่องเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธรุกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัตธิรุกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มถินุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
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เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดังกลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถ
ท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบนิฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็น
สทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 พ.ค. 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง/ส าหรับผู้พกั3ท่าน(ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานท่ีเข้า

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะ
จะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า 
หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 4 NZ$ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบนิท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
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 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่ม
เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) 
x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบนิ ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิ
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ 

จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมสีถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์ 
ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วนัท าการ 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ควรน าไปแสดงด้วย
เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบยีนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 

ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบยีนการค้า ,ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย  ***สถานทตูไม่รับบญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6
แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตุผลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา , 

มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุครัง้ 



 
 
 
 
 

CODE : DEU41 

 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
 และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 

 

 


