NEW ZEALAND ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ดินแดนแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เกินคาบรรยาย ความมหัศจรรย์ของ

เกาะเหนือและเกาะใต้ ที่มีภูมิทัศน์อันงดงามตระการตาแห่งภูเขาและทะเลสาบและแหล่งธรรมชาติมากมาย เกาะเหนือเป็น
เขตภูเขาไฟและทะเลสาบในใจกลางเกาะมีน้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดโดยทัวร์จะเริ่มจากเมืองโอ๊คแลนด์
(Auckland)
เมืองที่ใหญ่ที่สุด ของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สาคัญที่สุดได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งการแล่น
เรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม โรโตรัว (Rotorua)
เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแห่งน้าแร่ TE PUIA ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชนพื้นเมืองชาวเมารี น้าพุร้อน และบ่อโคลนเดือด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว “กีวีเฮ้าส์” บ้านของนกกีวี เป็นนกชนิดหนึ่งที่
ออกหากินเวลากลางคืนพบได้ที่นิวซีแลนด์ประเทศเดียวเท่านั้น ไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วๆ ไป พักที่โรโตรัว 2 คืน จากนั้น
บินลัดฟ้าสู่เกาะใต้ท่านจะได้พบกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของเมืองไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) เมืองที่ขึ้นชื่อว่าคล้าย
อังกฤษมากที่สุดในโลก นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สู่เขตเซาท์เธิร์นแอลป์ ที่มีฟยอร์ดและธารน้าแข็งเป็นเสน่ห์เย้ายวนให้
น่าไปเยือน ธารน้าแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ได้แก่ ธารน้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ และธารน้าแข็ง
ฟอกซ์ จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ก่อนเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ เพชรเม็ดงาม
และเมืองกิจกรรมผจญภัยต่างๆ ของเกาะใต้ สุดยอดไฮไลท์คือช่องแคบมิลฟอร์ด (Milford Sound) ดินแดนแห่งฟยอร์ด
(Fjord) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก เขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986
ไม่พลาดกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมพระอาทิตย์อัศดง พักค้างคืนที่เมืองควีนส์ทาวน์ 2 คืนนิวซีแลนด์เป็นจุดหมายที่
คนรุ่นใหม่เลือกที่จะท่องเที่ยวและพักผ่อนอย่างแท้จริง ขอเชิญท่านมาร่วมเดินทางไปกับเรา รายการเที่ยวครบสูตร คัดสรร
อาหารและที่พัก ราคารวมทุกอย่างแล้ว ออกแบบเส้นทางทัวร์ให้ท่องเที่ยวได้จริง
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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย
(TG) เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION คอยต้อนรับและ
อานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491

โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโรโตรัว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมือง
พลังงานความร้อนใต้พิภพ จากนั้นนาคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi
Dinner
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
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นาคณะเข้าชมอะโกรโดมฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดังที่สุด
ของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆการประมูลแกะ การตัด
ขนแกะ สนุกกับการป้อนนมลูกแกะตัวน้อยๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความ
น่ารักประทับใจกับการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ อันเป็นกิจวัตรที่มาตีแผ่
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมในแง่มุมของความสนุกสนาน จากนั้นนาท่านเข้า
ชมเรนโบว์สปริง (Rainbow Spring) ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อ
ต้อนรับผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ บ่อน้าเรนโบว์เป็นบ่อน้าแร่ซึ่ง
ผลิตน้าจานวน 2.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็นที่อยู่อาศัยของปลาเทร้ามีถิ่น
กาเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้พื้นเมืองได้แก่
แคลิฟอร์เนียแดง, ซิลเวอร์เฟิร์น ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจาชาติ
นอกจากนี้ยังมีนกพื้นเมืองสายพันธ์ต่างๆหลายชนิดอาทิ นกทุย (TUI),
นกพิราบพื้นเมือง, นกแก้วเกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็นนกที่ได้รับการ
คุ้มครอง นอกจากนี้ยังมีกิ้งก่าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่
เมื่อ 225 ล้านปีก่อนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานถึง 100 ปี
หรือมากกว่านั้น KIWI HOUSE บ้านของนกกีวีที่มีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์
เท่านั้นเป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีชีวิตอยู่ถึง 70ล้านปีมาแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนย์การแสดง
งานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไม้ของชายหนุ่มชาวเมารี เครื่อง
จักสาน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณและเรือโบราณตั้งแสดงด้วย
บริเวณบ่อน้าพุร้อนมีจุดเด่นคือ บริเวณสะพานข้ามลาธาร ที่สามารถ
มองเห็นน้าพุใหญ่ที่พุ่งขึ้นให้ชมชั่วโมงละ 2-3 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 14 ครั้ง
สูงประมาณ 50-60 ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที, บ่อโคลนเดือด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรส
กั บอาหารแบบบุ ฟ เฟ่ ต์ พร้ อมชมการแสดงพื้ น เมื อ งแบบเมารี ที่
อนุรักษ์ไว้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม
นาท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้่าหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ไ วโตโม่ เมื อ งเล็ ก ๆซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของถ้ าไวโตโม่
(Waitomo Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ก ว่ า 12 ล้ า นปี ท่ า นจะพบกั บ ห้ อ งโถงกว้ า งที่ เ รี ย กว่ า
“คาธีดรัล” (Cathedral) ที่ได้ชื่อนี้เพราะหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในมุม
หนึ่ง มีรูปร่างคล้ายออร์แกนในโบสถ์ มีนักร้องชื่อดังหลายท่านได้เคยมา
อัด เสี ย งที่ ถ้ าแห่ ง นี้ เพราะเชื่ อ ว่ า เสี ย งที่ ไ ด้ มี ค วามไพเราะมาก แล้ ว
ล่องเรือเล็กพิสูจน์ความมหัศ จรรย์อันน่าทึ่งของหนอนเรืองแสง (Glow
Worm) ที่เปล่งประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ามานาน
นับพันปีมองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า จากนั้นเดินทางสู่
โรโตรัว (Rotorua) เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เมืองนี้
อุดมไปด้วยแหล่งกาเนิดของน้าพุร้อน, บ่อโคลนเดือด, ทะเลสาบ อุดม
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สมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ และถิ่นของชาวเมารี ทาให้เมืองนี้เต็ม ไปด้วย
ความสนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่โอ๊คแลนด์ นาท่านสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองไครส์
เชิร์ช
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองไครส์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองอังกฤษ
นอกเกาะอังกฤษ” บ้านเรือนแบบชาวอังกฤษและแม่น้าเอวอน แม่น้า
สายเล็กๆน่ารักที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธาร
น้่าแข็งฟรานซ์โจเซฟ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
คณะนั่ ง รถไฟสาย TranzAlpine ซึ่ ง วิ่ ง ระหว่ า งฝั่ ง ตะวั น ออกกั บ ฝั่ ง
ตะวันตก เชื่อมระหว่างเมื องไคร้ส ท์เชิร์ชกับ เมืองเกรย์เมาท์ เส้นทาง
รถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดใน
โลก นิ ว ซี แ ลนด์ เ ป็ น ประเทศที่ เ งี ย บสงบ มี ค วามปลอดภั ย สู ง และ
ธรรมชาติที่ยังคงงดงามบริสุทธิ์ เสน่ห์ของนิวซีแลนด์มีมากกว่าที่เราเห็น
ประเทศนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทาภาพยนตร์สุดยอดอมตะ
นักเดินทางหลายคนที่อยากจะย้อนรอยตานานของหนังเรื่อง เดอะลอร์ด
ออฟเดอะริงส์ เมื่อถึงสถานีรถไฟอาเธอร์พาสส์ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
ที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร
ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังเมืองไคร้สท์เชิรช์
รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยุคตื่น
ทองศูนย์กลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมัยโบราณ
เป็นสิ่งที่ชาวเมารีนามาทาเครื่องประดับและอาวุธ เข้าชมโรงงานเป่า
แก้ ว และโรงงานหยก เดิน ชมและเลื อกซื้อ เครื่ องประดั บ รวมทั้ ง ติ กิ
(Tiki) เครื่องรางของเมารีที่แกะสลักอย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่ธารน้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมือง
เล็กๆ มีชื่อมากในเรื่องธารน้าแข็ง จึงทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ธารน้าแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่ง
ภายในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็
อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้าแข็งมีความยาว
ประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจาก บริเวณที่มีหิมะ
ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาหรืออาจกล่าวได้ว่ามีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่จะ

Buffet

Chinese

www3.hilton.com

พุธ
Buffet

Local

19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่เจ็ด
06.30 น.
07.30 น.

สามารถเข้าถึงธารน้าแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้ (หากท่านมีความประสงค์ที่
จะบินสารวจ Fox หรือ Franz Josef Glacier กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์
และต้องจองล่วงหน้า
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือ
เทียบเท่าในระดับ

ธารน้่าแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวา
คาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านไปชมธารน้าแข็งฟ็อกซ์ (Fox Glacier) มีตานานพื้นบ้านของชาว
เมารีว่า มาจากชื่อชายหนุ่มในตานานซึ่งตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครั้น
ต่อมาหญิงคนรักของเขาเสียใจและร้องไห้จนน้าตาได้ปกคลุมหุบเขา
และกลายเป็นน้าแข็งในที่สุด แล้วออกเดินทางต่อผ่านเขตมรดกโลก
เซาท์เวสต์นิวซีแลนด์ที่รวมอุทยานแห่งชาติไว้ถึง 4 แห่ง ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นดินแดนแห่งความเขียวขจี ผ่านเข้าเมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลก
ทางธรรมชาติและยังเป็นประตูสู่เวสต์แลนด์เนชั่นแนลพาร์ค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวง
แห่ ง การผจญภั ย ” เป็ น เมือ งซึ่ ง ตั้ งอยู่ ริ ม เนิน เขา นอกจากนี้ยั ง อยู่ ริ ม
ทะเลสาบและโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่
เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัย
ทุก ชนิ ด ในทุ กฤดู กาล อิ สระให้ ท่ านเดิ น เล่ น ชมเมือ งที่มี ร้ านค้ าเปิ ด
ให้ บ ริ ก ารถึ ง 22.00 น. ของทุ ก วั น ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า
หลากหลาย, เสื้ อ ผ้ า ขนแกะ, เสื้ อ ไหมพรม และของที่ ร ะลึ ก แล้ ว นั่ ง
กระเช้าลอยฟ้าชมพระอาทิตย์อัสดงที่ Skyline Gondola หากใครมา
เยือนเมืองนี้แล้วไม่ได้ขึ้นกอนโดลา ก็แสดงว่ายังมาไม่ถึง เพราะที่นี่เป็น
จุดชมวิวที่ดีที่สุดในบริเวณนี้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบ
ทิศได้ 220 องศาบริเวณนี้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบ
ทิศได้ 220 องศา
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น าคณะท่ อ งเที่ ย วชมความมหั ศ จรรย์ ข องธรรมชาติ ในเขตอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ฟ ยอร์ ด แลนด์ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ สู ง ชั น และซั บ ซ้ อ นมี
ชายฝั่งที่ขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึง
ทาให้บริเวณนี้ไม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พื้นที่แห่งนี้มี
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะและได้ รั บ การคุ้ ม ครองเป็ น พิ เ ศษและก็ ไ ด้ รั บ การ
ประกาศให้เป็ นมรดกโลก มีทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดเป็น อันดับสองของ

Local

www.scenichotelgroup.co.nz

พฤหัสบดี
Buffet

Local
(209 ก.ม.)

Buffet

www.millenniumhotels.com

ศุกร์
Buffet

13.30 น.
บ่าย

19.30 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
16.15 น.
18.05 น.
18.30 น.

วันที่เก้า

ประเทศ แล้วเดินทางต่อระหว่างทางแวะชม Mirror Lake เป็นทะเลสาบ
เล็กๆบนภูเขามีภาพสะท้อนของภูเขาในทะเลสาบ ลอดอุโมงค์โฮเมอร์
แวะถ่ายรูปกับ The Chasm เป็นรอยแตกของแผ่นดินและแม่น้าจะไหล
ผ่านรอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร นาท่านลงเรือ Real Journey
ล่องชมธรรมชาติอันสวยงามของช่องแคบมิลฟอร์ด
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
เรือล่องชมความงามของฟยอร์ด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธาร
น้าแข็ง หลายล้ านปี ม าแล้ว ซึ่ งมีค วามยาวถึ งของน้ าตกสูง 160 เมตร
น้ าตกแห่ ง นี้ ตั้ ง ชื่ อ ตามภรรยาท่ า นผู้ ว่ า การนิ ว ซี แ ลนด์ ที่ ม าเยี่ ย มชม
สถานที่แห่งนี้ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐาน
อยู่ ใ นทะเลที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก ชม Seal Rock ซึ่ ง เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ
แมวน้าตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน้าเล่นคลื่นอวด
โฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล รถโค้ชนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีนเมนูพิเศษ กุ้งมังกร + เป๋าฮื้อ
นาท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวในควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย ” เป็น
เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบและโอบล้อมด้วย
ภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้
ที่ชื่นชอบความท้า-ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบันค
วีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศ น์ที่งดงาม
ทะเลสาบวาคาติ ปู (Lake Wakatipu) ที่ ใ สราวกั บ กระจกไปจนถึ ง
เทือกเขา The Remarkables ธรรมชาติของควีนส์ทาวน์นั้นสวยไร้ที่ติ
เที่ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์ ” (Arrowtown) เป็นเมือ ง
เล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่เป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดี
ที่สุด ในยุคตื่นทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกว่า 7,000 คน และ
เป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมั ยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้
แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองที่พัฒนาอย่าง
ทั น สมั ย แม้ ว่ า แอร์ โ รว์ ท าวน์ จ ะเป็ น เมื อ งเล็ ก ๆ แต่ ก็ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
นั ก ท่ อ งเ ที่ ย ว แ วะ ชม กิ จ กร ร ม อั นท้ า ท าย “ บั นจี้ จั ม พ์ ” แ ล ะ
SHOTOVERJET เหนือแม่น้าคาวารัว จนได้เวลาอันสมควร นาคณะออก
เดินทางสู่สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินโอ๊คแลนด์ จากนั้น นาคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ

Local

Chinese

www.millenniumhotels.com

เสาร์

Buffet

Chinese
Chinese

www.millenniumhotels.com

อาทิตย์

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นาคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
ตัวเมืองตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและ
หลุมปล่องภูเขาไฟอยู่ทั่วไป และยังได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่ง
การแล่นเรือ ” (The City of Sails) ซึ่ง มาจากการที่มี อ่าวจอดเรือ ที่
สมบูรณ์ และยังเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางกีฬาทางน้า ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวที่มีสะพานฮาเบอร์เป็นฉาก
หลัง ทอดเชื่อมระหว่างฝั่งตัวเมืองกับท่าเดวอนพอร์ท ผ่านชมท่าจอดเรือ
ยอร์ช จากนั้นนาสู่ย่านถนนควีนย่านใจกลางเมือง
13.10 น.
บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.25 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่เกิด
ภัยทางธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

27 ม.ค.-4 ก.พ. 61
ค่าทัวร์ต่อท่าน :

ก่าหนดวันเดินทาง
** 16-24 ก.พ. 61 **
26 ก.พ.-4 มี.ค. 61

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
 ในกรณีผู้ใหญ่พักด้วยกัน 3 ท่าน ท่านที่ 3 มีส่วนลด
 กรณีผู้ใหญ่ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักท่านละ
 กรณีเด็กไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักท่านละ

9-17 เมษายน 2561

ก่าหนดวันเดินทาง

ค่าทัวร์ต่อท่าน :

ก่าหนดวันเดินทาง
26 พ.ค.-3 มิ.ย. 61
16-24 มิ.ย. 61
27 ก.ค.-4 ส.ค. 61
11-19 ส.ค. 61
20-28 ต.ค. 61

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

119,000.108,000.96,000.19,000.-2,700.-27,000.-21,000.-

28 เมษายน - 6 พ.ค. 2561

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
 ในกรณีผู้ใหญ่พักด้วยกัน 3 ท่าน ท่านที่ 3 มีส่วนลด
 กรณีผู้ใหญ่ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักท่านละ
 กรณีเด็กไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักท่านละ

12-20 พ.ค. 61
14-22 ก.ค. 61
13-21 ต.ค. 61
ค่าทัวร์ต่อท่าน :

17-25 มี.ค. 61

120,000.108,000.96,000.17,000.-2,000.-28,000.-22,000.-

23 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
25 ส.ค.-2 ก.ย. 61
117,000.-

ค่าทัวร์รวม :

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
 ในกรณีผู้ใหญ่พักด้วยกัน 3 ท่าน ท่านที่ 3 มีส่วนลด
 กรณีผู้ใหญ่ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักท่านละ
 กรณีเด็กไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักท่านละ

106,000.94,000.17,000.-2,000.-27,000.-21,000.-

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ามันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (จากัดน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-20 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 33 ที่นั่ง
21-40 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 49 ที่นั่ง
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไม่มีประทับลงเล่มและต้องยื่นพร้อมกันทั้งกรุ๊ป หากยื่นวีซ่าแล้ว
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ (และหากท่านมีความประสงค์ยื่นวีซ่าแบบประทับลงเล่ม ต้องเสียค่าวี
ซ่าเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) / ท่านที่มีวีซ่าแล้วหักค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ปท่านละ 3,300 บาท
 ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้า
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องได้น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลด
สัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนาสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้

บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
การยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 30,000 บำท ต่อผู้เดินทำง
หนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณา
ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้างความราคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทาการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยว
ได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดย
สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อ
ตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ใน
กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ท่าน
ยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่
สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงิน
ค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท
ฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
สามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ
วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5
ฟุต 3 เตียง / สาหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ ละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มจี ะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง

แบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้าชมนั้น ๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้
ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการ
ล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าว
ได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี
กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 4 NZ$ / ใบ / ครัง้
 สาหรับน้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลด
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนาสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวาง
น้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์
ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ
น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะ
การเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์
ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานที่
ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์
ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันทาการ

 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
่ า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรนาไปแสดง
ด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส ,
หย่า / สาเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทางานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้น
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน
สม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออก
หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –
6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือ
เขต โดยมีนายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และช่าระเงินมัดจ่าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

