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NEWZEALANDตั งอยูใ่ นมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ดินแดนแห่งธรรมชาติอนั ยิงใหญ่เกินคําบรรยาย ความมหัศจรรย์ของเกาะเหนือและ
เกาะใต้ ทีมีภมู ิทศั น์อนั งดงามตระการตาแห่งภูเขาและทะเลสาบและแหล่งธรรมชาติมากมาย เกาะเหนือเป็ นเขตภูเขาไฟและ
ทะเลสาบในใจกลางเกาะมีนํ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดโดยทัวร์ จะเริ มจากเมืองโอ๊ คแลนด์ (Auckland) เมืองทีใหญ่ทีสดุ ของเกาะ
เหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้ าทีสาํ คัญทีสดุ ได้ รับสมญานามว่าเมืองแห่งการแล่นเรื อใบ (City of Sails) มีอา่ วจอดเรื อที
สมบูรณ์แบบชมสะพานฮาเบอร์ และท่าจอดเรื อยอร์ ชทีสวยงาม โรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเทียวทีโด่งดังและมีชือเสียงทีสดุ แห่งหนึง
ของเกาะเหนือ เมืองแห่งนํ าแร่ TE PUIA ศูนย์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชนพื นเมืองชาวเมารี นํ าพุร้อน และบ่อโคลนเดือด ตั งอยูร่ ิ ม
ทะเลสาบโรโตรัว “กีวเี ฮ้ าส์” บ้ านของนกกีวี เป็ นนกชนิดหนึงทีออกหากินเวลากลางคืนพบได้ ทีนิวซีแลนด์ประเทศเดียวเท่านั น ไม่
สามารถพบเห็นได้ ทัวๆ ไป พักทีโรโตรัว 2 คืนจากนั นบินลัดฟ้ าสูเ่ กาะใต้ ทา่ นจะได้ พบกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
(Christchurch) เมืองทีขึ นชือว่าคล้ ายอังกฤษมากทีสดุ ในโลก นังรถไฟสายทรานส์อลั ไพน์สเู่ ขตเซาท์เธิร์นแอลป์ ทีมีฟยอร์ ดและธาร
นํ าแข็งเป็ นเสน่ห์เย้ ายวนให้ นา่ ไปเยือน ธารนํ าแข็งทีมีชือสเ ยี งมากทีสดุ ในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ได้ แก่ ธารนํ าแข็งฟรานซ์โจเซฟ
และธารนํ าแข็งฟอกซ์ จัดว่าเป็ นสถานทีทอ่ งเทียวทีเต็มไปด้ วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ก่อนเดินทางสูเ่ มืองควีนส์ทาวน์ เพชรเม็ด
งามและเมืองกิจกรรมผจญภัยต่างๆ ของเกาะใต้ สุดยอดไฮไลท์คอื ช่องแคบมิ ลฟอร์ ด (Milford Sound) ดินแดนแห่งฟยอร์ ด(Fjord) ทีมี
อยูเ่ พียงไม่กีแห่งในโลก เขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ ดแลนด์ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986 ไม่พลาดกับการนัง
กระเช้ าลอยฟ้ าเพือชมพระอาทิตย์อศั ดง พักค้ างคืนทีเมืองควีนส์ทาวน์ 2 คืนนิวซีแลนด์เป็ นจุดหมายทีคนรุ่นใหม่เลือกทีจะท่องเทียว
และพักผ่อนอย่างแท้ จริ ง ขอเชิญท่านมาร่วมเดินทางไปกับเรา รายการเทียวครบสูตร คัดสรรอาหารและทีพกั ราคารวมทุกอย่างแล้ ว
ออกแบบเส้ นทางทัวร์ ให้ ทอ่ งเทียวได้ จริ ง
วันแรก
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ-โอ๊ คแลนด์
เสาร์
16.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ชั น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
เจ้ าหน้ าทีของ WORLDWIDE VACATIONคอยต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
18.45 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองโอ๊ คแลนด์ โดยสายการบินไทย เทียวบินทีTG491
วันทีสอง
โอ๊ คแลนด์ - โรโตรัว
อาทิตย์
10.45 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊ คแลนด์ (เวลาท้ องถินเร็ วกว่าประเทศไทย
5 ชัวโมง) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรของประเทศ
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
13.00 น.
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางเข้ าสูเ่ มืองโรโตรัว ซึงได้ ชือว่าเป็ นเมือง
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ จากนั นนําคณะเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั
18.00 น.
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Thai
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่าในระดับ www.millenniumhotels.co.nz
เดียวกัน
วันทีสาม
อะโกรโดมฟาร์ ม - เรนโบว์ สปริง - หมู่บ้านเมารี -Hangi Dinner
จันทร์
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
09.00 น.
นําคณะเข้ าชมอะโกรโดมฟาร์ ม แหล่งท่องเทียวการเกษตรทีโด่งดังทีสดุ ของ
เกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ตา่ งๆการประมูลแกะ การตัดขนแกะสนุก
กับการป้อนนมลูกแกะตัวน้ อยๆให้ ทา่ นสัมผัสถึงความน่ารักประทับใจกับการ
ต้ อนแกะโดยสุนขั แสนรู้ อันเป็ นกิจวัตรทีมาตีแผ่ให้ นกั ท่องเทียวได้ ชมในแง่มมุ
ของความสนุกสนาน จากนั นนําท่านเข้ าชมเรนโบว์สปริ ง (Rainbow Spring)
ได้ รับการปรับโฉมครั งใหญ่เพือต้ อนรับผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติบอ่ นํ าเรน
โบว์เป็ นบ่อนํ าแร่ซึงผลิตนํ าจํานวน2.5 ล้ านลิตรต่อวัน เป็ นทีอยูอ่ าศัยของปลา
เทร้ ามีถินกําเนิดจากทวีปอเมริ กาเหนือร่มรื นด้ วยพันธ์ไม้ พื นเมืองได้ แก่
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แคลิฟอร์ เนียแดง, ซิลเวอร์ เฟิ ร์น ได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจําชาติ นอกจากนี
ยังมีนกพื นเมืองสายพันธ์ตา่ งๆหลายชนิดอาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื นเมือง,
นกแก้ วเกาะเหนือ, นกแก้ วเคีย เป็ นนกทีได้ รับการคุ้มครอง นอกจากนี ยังมี
กิ งก่าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ ทีอาศัยอยูเ่ มือ 225 ล้ านปี ก่อน
คริ สตกาล สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ ยาวนานถึง 100 ปี หรื อมากกว่านั น KIWI
HOUSE บ้ านของนกกีวีทีมีอยูเ่ ฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั นเป็ นสัตว์พื นเมืองทีมี
ชีวิตอยูถ่ ึง 70ล้ านปี มาแล้ ว
12.00 น.
บ่าย

19.00น.

วันทีสี
07.00 น.
08.00 น.

11.30 น.
13.00 น.
17.00 น.
18.25 น.

21.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําเข้ าชมศูนย์วฒ
ั นธรรมพื นเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนย์การแสดงงาน
ฝี มือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไม้ ของชายหนุม่ ชาวเมารี เครื องจักสาน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง บ้ านโบราณและเรื อโบราณตั งแสดงด้ วย บริ เวณบ่อนํ าพุ
ร้ อนมีจดุ เด่นคือบริ เวณสะพานข้ ามลําธาร ทีสามารถมองเห็นนํ าพุใหญ่ทีพงุ่ ขึ น
ให้ ชมชัวโมงละ 2-3 ครั ง เฉลียวันละ 14 ครั ง สูงประมาณ 50-60 ฟุตนาน
ประมาณ 5-15 นาที, บ่อโคลนเดือด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั น่าทึง
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรสกับ
Buffet
อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมชมการแสดงพื นเมืองแบบเมารี ทีอนุ รักษ์ ไว้
เป็ นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่าในระดับ www.millenniumhotels.co.nz
เดียวกัน
โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถํ าหนอนเรืองแสง - ไครส์ เชิร์ช
อังคาร
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
นํ า ท่า นเดิ น ทางสู่ไ วโตโม่ เมื อ งเล็ก ๆซึ ง เป็ นที ตั ง ของถํ าไวโตโม่ ( Waitomo
Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้ อยทีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติกว่า 12
ล้ านปี ท่านจะพบกับห้ องโถงกว้ างที เรี ยกว่า “คาธีดรัล” (Cathedral) ทีได้ ชือนี
เพราะหินงอกหินย้ อยที อยู่ภายในมุมหนึง มีรูปร่ างคล้ ายออร์ แกนในโบสถ์ มี
นักร้ องชื อดังหลายท่านได้ เคยมาอัดเสียงที ถํ าแห่งนี เพราะเชื อว่าเสียงทีได้ มี
ความไพเราะมาก แล้ วล่องเรื อเล็กพิสจู น์ความมหัศจรรย์อนั น่าทึ งของหนอน
เรื องแสง (Glow Worm) ทีเปล่งประกายแสงระยิบระยับทัวอาณาบริ เวณผนัง
ถํ ามานานนับ พัน ปี มองดูร าวกับ แสงดาวเจิ ด จรั ส เต็ ม ผื น แผ่น ฟ้ า จากนั น
เดินทางสูโ่ รโตรัว (Rotorua)เรี ยกได้ วา่ “เมืองแห่งสปาและการท่องเทียว” เมือง
นี อุด มไปด้ ว ยแหล่ง กํ า เนิ ด ของนํ าพุร้ อน, บ่ อ โคลนเดื อ ด, ทะเลสาบ อุด ม
สมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ และถิ นของชาวเมารี ทําให้ เมืองนี เต็มไปด้ วยความ
สนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Buffet
เดินทางกลับสูโ่ อ๊ คแลนด์ นําท่านสูส่ นามบิน เพือเดินทางสูเ่ มืองไครส์เชิร์ช
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองไครส์เชิร์ช เมืองทีได้ รับสมญานามว่าเป็ น “เมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ” บ้ านเรื อนแบบชาวอังกฤษและแม่นํ าเอวอนแม่นํ าสายเล็กๆน่ารัก
ทีสองฟากฝั งเต็มไปด้ วยต้ นหลิวมากมาย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

GTM-06 WWV05_NEW ZEALAND NORTH-SOUTH 9 DAYS (Feb-Sep, 2018

Chinese
3 / 11

วันทีห้า
06.30 น.
08.15 น.

10.42 น.

13.00 น.
14.00น.

19.00 น.
วันทีหก
07.00 น.
08.00 น.

นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
www3.hilton.com
ระดับเดียวกัน
ไครส์ เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์ อัลไพน์ - อาเธอร์ พาสส์ - ธารนํ าแข็งฟ
พุธ
รานซ์ โจเซฟ
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
คณะนังรถไฟสาย TranzAlpineซึงวิงระหว่างฝั งตะวันออกกับฝั งตะวันตกเชือม
ระหว่างเมืองไคร้ สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์เส้ นทางรถไฟสายนี ได้ ชือว่าเป็ น
เส้ นทางรถไฟหนึ งในหกเส้ นทางที สวยทีสดุ ในโลก นิวซีแลนด์เป็ นประเทศที
เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูงและธรรมชาติที ยงั คงงดงามบริ สทุ ธิ เสน่ห์ของ
นิวซีแลนด์ มีมากกว่าที เราเห็น ประเทศนี ได้ ถูกใช้ เป็ นสถานที ในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ สดุ ยอดอมตะ นักเดินทางหลายคนที อยากจะย้ อนรอยตํานานของ
หนังเรื องเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ เมือถึงสถานีรถไฟอาเธอร์ พาสส์ เป็ นเขต
อุทยานแห่งชาติทีมีเนื อที 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737
เมตร ชาวยุโ รปผู้ค้น พบเส้ น ทางนี ในปี 1864 ในช่วงยุคตื นทอง เพื อ ใช้ เป็ น
เส้ นทางในการขนทองข้ ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังเมืองไคร้ สท์เชิรช์
รถโค้ ชรอรั บ แล้ ว เดิ นทางสู่เมื อ งโฮกิ ติ กิ (Hokitiki) เคยรุ่ ง เรื องในยุคตื น ทอง
ศูนย์กลางของหยกหรื อหินสีเขียว (Green Stone) ซึงในสมัยโบราณเป็ นสิงที
ชาวเมารี นํามาทําเครื องประดับและอาวุธ เข้ าชมโรงงานเป่ าแก้ ว และโรงงาน
หยก เดินชมและเลือกซื อเครื องประดับรวมทั ง ติกิ(Tiki) เครื องรางของเมารี ที
แกะสลักอย่างสวยงาม
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสูธ่ ารนํ าแข็งฟรานซ์โจเซฟ(Franz Josef Glacier) เป็ นเมืองเล็กๆ มี
ชือมากในเรื องธารนํ าแข็งจึงทําให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวทีสาํ คัญทีสดุ ของฝั ง
ตะวันตกแห่งนี ธารนํ าแข็งทีมชี ือเสียงมากทีสดุ สองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติ
เวสต์แลนด์ได้ แก่ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็ อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติของธารนํ าแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั งสอง
แห่งนี ไหลมาจาก บริ เวณทีมีหมิ ะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลาหรื ออาจกล่าวได้ วา่ มี
เพียงไม่กีแห่งในโลก ทีจะสามารถเข้ าถึงธารนํ าแข็งได้ ง่ายดายเช่นนี (หากท่าน
มีความประสงค์ทีจะบินสํารวจ Fox หรื อ Franz Josef Glacier กรุณาสอบถาม
หัวหน้ าทัวร์ และต้ องจองล่วงหน้ า
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรื อ
www.scenichotelgroup.co.nz
เทียบเท่าในระดับ
ธารนํ าแข็งฟ็ อกซ์ - อุทยานแห่ งชาติเวสต์ แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู พฤหัสบดี
ควีนส์ ทาวน์ - นังกระเช้ าสู่ยอดเขาบ๊ อบพีค
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
นําท่านไปชมธารนํ าแข็งฟ็ อกซ์ (Fox Glacier) มีตาํ นานพื นบ้ านของชาวเมารี
ว่ามาจากชือชายหนุม่ ในตํานานซึงตกจากภูเขาลงมาเสียชีวติ ครั นต่อมาหญิง
คนรักของเขาเสียใจและร้ องไห้ จนนํ าตาได้ ปกคลุมหุบเขา
และกลายเป็ น
นํ าแข็งในทีสดุ แล้ วออกเดินทางต่อผ่านเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์นิวซีแลนด์ที
รวมอุทยานแห่งชาติไว้ ถึง 4 แห่งได้ รับการยกย่องว่าเป็ นดินแดนแห่งความเขียว
ขจี ผ่านเข้ าเมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและยังเป็ นประตูสเู่ วสต์
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12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันทีเจ็ด
06.30 น.
07.30 น.

13.30 น.
บ่าย

19.30 น.
วันทีแปด

แลนด์เนชันแนลพาร์ ค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําคณะเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่ง
การผจญภัย” เป็ นเมืองซึงตั งอยู่ริมเนินเขานอกจากนี ยังอยู่ริมทะเลสาบและ
โอบล้ อมด้ วยภูเขา ถือว่าเป็ นเมืองทีโรแมนติกสุดๆ ทีนีเปรี ยบเหมือนเป็ นสวรรค์
ของผู้ทีชืนชอบความท้ าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองที มีร้านค้ าเปิ ดให้ บริ การถึง 22.00 น. ของทุกวันท่าน
สามารถเลือกซื อสินค้ าหลากหลาย, เสื อผ้ าขนแกะ, เสื อไหมพรมและของที
ระลึก แล้ วนังกระเช้ าลอยฟ้ าชมพระอาทิตย์อสั ดงที Skyline Gondola หากใคร
มาเยือนเมืองนี แล้ วไม่ได้ ขึ นกอนโดลาก็แสดงว่ายังมาไม่ถึง เพราะที นีเป็ นจุด
ชมวิวทีดีทีสดุ ในบริ เวณนี สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220
องศาบริ เวณนี สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWNLAKEFRONT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ควีนส์ ทาวน์ - มิลเลอร์ เลค - ช่ องแคปมิลฟอร์ ด - ล่ องเรือชม
ฟยอร์ ด - ควีนส์ ทาวน์
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําคณะท่องเทียวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติฟ
ยอร์ ดแลนด์ มีลกั ษณะภูมิประเทศที สงู ชันและซับซ้ อนมีชายฝั งทีขรุ ขระป่ าทึบ
และสภาพภูมิ อ ากาศที เ ปลีย นแปลงตลอดเวลาจึ ง ทํ า ให้ บ ริ เ วณนี ไม่มี ก าร
พัฒนาเป็ นถนนและเมืองมากนัก พื นทีแห่งนี มีเอกลักษณ์เฉพาะและได้ รับการ
คุ้มครองเป็ นพิเศษและก็ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลก มีทะเลสาบที ใหญ่
ทีสุดเป็ นอันดับสองของประเทศ แล้ วเดินทางต่อระหว่างทางแวะชม Mirror
Lake เป็ นทะเลสาบเล็กๆบนภูเขามีภาพสะท้ อนของภูเขาในทะเลสาบ ลอด
อุโมงค์โฮเมอร์ แวะถ่ายรูปกับ The Chasm เป็ นรอยแตกของแผ่นดินและแม่นํ า
จะไหลผ่านรอยแตกแคบๆซึงมีความลึก 22 เมตร นําท่านลงเรื อ Real Journey
ล่องชมธรรมชาติอนั สวยงามของช่องแคบมิลฟอร์ ด
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ บนเรือ
เรื อล่องชมความงามของฟยอร์ ด ทีเกิดจากการละลายของหิมะและธารนํ าแข็ง
หลายล้ านปี มาแล้ ว ซึงมีความยาวถึงของนํ าตกสูง 160 เมตรนํ าตกแห่งนี ตั งชือ
ตามภรรยาท่านผู้วา่ การนิวซีแลนด์ทีมาเยียมชมสถานทีแห่งนี ชมยอดเขาMitre
Peak เชือกันว่าน่าจะเป็ นภูเขาที มีฐานอยู่ในทะเลที สงู ทีสดุ ในโลก ชม Seal
Rock ซึงเป็ นทีอยูอ่ าศัยของ แมวนํ าตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายนํ า
เล่นคลืนอวดโฉมให้ นกั ท่องเทียวได้ ยลรถโค้ ชนําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองควีนส์
ทาวน์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีนเมนูพิเศษ กุ้งมังกร + เป๋าฮื อ
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ควีนส์ ทาวน์ -โอ๊ คแลนด์
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(209 ก.ม.)

Buffet
www.millenniumhotels.com
ศุกร์
Buffet

Local

Chinese
www.millenniumhotels.com
เสาร์
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07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
เทียวในควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็ นเมืองซึง
ตั งอยูร่ ิ มเนินเขานอกจากนี ยังอยูร่ ิ มทะเลสาบและโอบล้ อมด้ วยภูเขา ถือว่าเป็ น
เมืองทีโรแมนติกสุดๆ ที นีเปรี ยบเหมือนเป็ นสวรรค์ของผู้ที ชืนชอบความท้ า ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปั จจุบนั ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้ เป็ น
เมื อ งที น่า หลงใหลในเรื อ งของทิ ว ทัศ น์ ที ง ดงาม ทะเลสาบวาคาติ ปู (Lake
Wakatipu) ทีใสราวกับกระจกไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables ธรรมชาติ
ของควีนส์ท าวน์ นั นสวยไร้ ที ติ เทียวชมเมื องของนักขุดทอง “แอร์ โรว์ ทาวน์ ”
(Arrowtown) เป็ นเมืองเล็กๆ ตั งอยู่บริ เวณเชิ งเขา ที นีเป็ นเมืองขุดทองเก่าที
อนุรักษ์ เอาไว้ อย่างดีที สุด ในยุคตืนทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกว่า
7,000 คนและเป็ นเพียงหนึงในเมืองขุดทองสมัยเก่าทีเหลืออยูเ่ พียงไม่กีแห่ง ซึง
ไม่ได้ แปรสภาพเป็ นเมืองร้ างหรื อเปลี ยนรู ปแบบไปเป็ นเมื องทีพัฒนาอย่าง
ทันสมัย แม้ วา่ แอร์ โรว์ทาวน์จะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้ วยนักท่องเที ยว แวะ
ชมกิจกรรมอันท้ าทาย “บันจี จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่นํ าคาวารัว
จนได้ เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูส่ นามบินเมืองควีนส์ทาวน์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
16.15 น.
นําคณะเดินทางสูเ่ มืองโอ๊ คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
18.05 น.
ถึงสนามบินโอ๊ คแลนด์ จากนั น นําคณะเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
18.30 น.
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLANDหรื อ www.millenniumhotels.com
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันทีเก้ า
โอ๊ คแลนด์ - กรุ งเทพฯ
อาทิตย์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
08.00 น.
นําคณะเทียวชมเมืองโอ๊ คแลนด์ เมืองที ใหญ่ ทีสดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ ตัว
เมืองตั งอยู่บนภูเขาไฟทีดบั แล้ ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็ นเนินเขาและหลุมปล่อง
ภูเขาไฟอยู่ทัวไป และยังได้ รับสมญานามว่าเป็ น “เมืองแห่งการแล่นเรื อ”(The
City of Sails) ซึงมาจากการทีมีอ่าวจอดเรื อทีสมบูรณ์ และยังเป็ นศูนย์กลาง
การพาณิชย์และการคมนาคมรวมทั งเป็ นศูนย์กลางกีฬาทางนํ าชมวิวทิวทัศน์
ของอ่าวทีมีสะพานฮาเบอร์ เป็ นฉากหลัง ทอดเชือมระหว่างฝั งตัวเมืองกับท่าเด
วอนพอร์ ท ผ่านชมท่าจอดเรื อยอร์ ช จากนั นนําสู่ย่านถนนควีนย่านใจกลาง
เมือง
13.10 น.
บินตรงกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทียวบินทีTG492
20.25 น.
สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ในกรณีทีเกิดภัยทาง
ธรรมชาติ, การยกเลิกเทียวบิน หรื อเหตุสดุ วิสยั อืนๆ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ทีนกั ท่องเทียวได้ รับเป็ นหลักฯ)
กําหนดวันเดินทาง
27 ม.ค.-4 ก.พ.61
** 16-24ก.พ. 61 **
26 ก.พ.-4 มี.ค. 61
17-25 มี.ค. 61
ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
119,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
108,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
96,000. ในกรณีทีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดียวเพิมท่านละ
19,000.GTM-06 WWV05_NEW ZEALAND NORTH-SOUTH 9 DAYS (Feb-Sep, 2018
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ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :

 ในกรณีผ้ ใู หญ่พกั ด้ วยกัน 3 ท่าน ท่านที 3 มีสว่ นลด
 กรณีผ้ ใู หญ่ไม่ใช้ ตัวเครื องบิน หักท่านละ
 กรณีเด็กไม่ใช้ ตัวเครื องบิน หักท่านละ
กําหนดวันเดินทาง
9-17 เมษายน2561

-2,700.-27,000.-21,000.28เมษายน-6พ.ค. 2561









ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
120,000.เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
108,000.เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
96,000.ในกรณีทีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดียวเพิมท่านละ
17,000.ในกรณีผ้ ใู หญ่พกั ด้ วยกัน 3 ท่าน ท่านที 3 มีสว่ นลด
-2,000.กรณีผ้ ใู หญ่ไม่ใช้ ตัวเครื องบิน หักท่านละ
-28,000.กรณีเด็กไม่ใช้ ตัวเครื องบิน หักท่านละ
-22,000.กําหนดวันเดินทาง
12-20 พ.ค. 61
26 พ.ค.-3 มิ.ย. 61
16-24 มิ.ย. 61
23 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
14-22 ก.ค. 61
27 ก.ค.-4 ส.ค. 61
11-19 ส.ค. 61
25 ส.ค.-2 ก.ย. 61
13-21 ต.ค. 61
20-28 ต.ค. 61
ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
117,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
106,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
94,000. ในกรณีทีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดียวเพิมท่านละ
17,000. ในกรณีผ้ ใู หญ่พกั ด้ วยกัน 3 ท่าน ท่านที 3 มีสว่ นลด
-2,000. กรณีผ้ ใู หญ่ไม่ใช้ ตัวเครื องบิน หักท่านละ
-27,000. กรณีเด็กไม่ใช้ ตัวเครื องบิน หักท่านละ
-21,000.ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํ ามันเชื อเพลิงแล้ ว ณวันที 18 ธันวาคม 2560
 ค่าตัวเครื องบินภายในประเทศ (จํากัดนํ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
 ค่าพาหนะท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
15-20 ท่ าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 33 ทีนัง
21-40 ท่ าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 49 ทีนัง
 ค่าเข้ าชมสถานทีทอ่ งเทียวตามระบุไว้ ในรายการ
 โรงแรมทีพกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถินในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ นิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไม่มีประทับลงเล่มและต้ องยืนพร้ อมกันทั งกรุ๊ป หากยืนวีซา่ แล้ วไม่สามารถ
ยกเลิกการเดินทางได้ (และหากท่านมีความประสงค์ยืนวีซา่ แบบประทับลงเล่ม ต้ องเสียค่าวีซา่ เพิมท่านละ
2,400 บาท)/ ท่านทีมีวซี า่ แล้ วหักค่าธรรมเนียมวีซา่ แบบกรุ๊ปท่านละ 3,300 บาท
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเทียว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต
– หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทยอนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื อง นํ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ น
เครื องได้ นํ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื องได้ ไม่
เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านั น และนําสัมภาระถือขึ นเครื องนํ าหนักไม่เกิน7 กิโลกรัม การ
เรี ยกค่าระวางนํ าหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินทีทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%

 ค่าทิปคนขับรถ (ท่ านละประมาณ 4NZ$ / คน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิน
 ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้ องพัก และค่าอาหารทีส ังมาในห้ องพักค่าอาหาร
และเครื องดืมทีส ังพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับWORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที
ท่านรู้จกั และเชือถือได้ ซึงจะดูแลท่านด้ วยขั นตอนทีงา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือเป็ นการยืนยันการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึงท่ าน ภายใน 3 วันนับจาก
วันทีจอง ซึงเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที เหลือล่วงหน้ า 30 วัน
ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงือนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีทอ่ งเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุทีมคี วามจําเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางทีบง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ทีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทัวร์ ทีมีระบุอยูช่ ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ทีก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรม
ทัวร์ ซึงบางครั งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืนหรื อโปรแกรมท่องเทียวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน
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ขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ มคือค่าวีซา่ และค่าเปลียนชือตัวเท่านั น และต้ อง
ไม่อยูใ่ นเงือนไขของตัวที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อม
กันทั งหมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีทีทา่ นไม่แน่ใจว่าจะ
ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื นขอวีซา่ แบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็ ว
กว่าการยืนขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผ้ เู ดินทาง ตํากว่า 20 ท่าน โดยทีจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทั งไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีทีเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั งนี จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที สดุ และทางบริ ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีสอ่ ไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีทา่ นชําระมาแล้ ว
การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย
ตัวเครื องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด
ซึงทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว
เครื องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง
ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าทีฯ เพือยืนยันในกรณีทีตัวเครื องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนทีทา่ น
จะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ นอยูก่ บั
เงือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั น ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรื อทั งหมดเป็ นสิทธิของสายการบิน
เท่านั น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ามันเชื อเพลิงของสายการบิน(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที 18 ธันวาคม 2560การเปลียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิมทีทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twinคือห้ องพักทีมีเตียงเดียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึงห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Doubleคือห้ องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Roomคือห้ องพักทีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั งนี ขึ นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Singleคือห้ องพักทีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึงห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Usedคือห้ องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความ
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แตกต่างกันซึงอาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มเี ครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมอี ณ
ุ หภูมิตํา เครื องปรับอากาศทีมีจะให้ บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั น
 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลียน หรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบนํ า ซึงขึ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิมเติมได้
สถานทีเข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้ าชมนั น
ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข้ าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนั น
ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพือให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานทีดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึงเหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานทีดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น
เนืองจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิมเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยก
กระเป๋ าขึ นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้ องเงินคืนได้ 4 NZ$ / ใบ / ครั ง
 สําหรับนํ าหนักของสัมภาระทีทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชั นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ าหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ
1 ใบเท่านั น และนําสัมภาระถือขึ นเครื องนํ าหนักไม่เกิน7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ าหนักเพิมเป็ นสิทธิของ
สายการบินทีทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ นาํ ขึ นเครื องได้ ต้ องมีนํ าหนักไม่เกิน7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํากว่า
มาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในนํ าหนักส่วนทีเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการรณรงค์เรื องการงดสูบบุหรี บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีตา่ ง ๆ จะมี
ข้ อกําหนดทีชดั เจนในเรื องการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี ทั งนี เนืองจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
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การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั งหมด
เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์
ใช้ เวลายืนประมาณ 14 วันทําการ
 พาสปอร์ ตทียงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ควรนําไปแสดงด้ วยเพื อเป็ น
การง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ว จํานวน2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั ง2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนา
สูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดทีทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั นโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเริ มทํางานกับบริ ษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนั นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีทีเป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัททีคดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มทีมกี ารเข้ าออกของเงินสมําเสมอ และมี
จํานวนไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือกลับสู่
ภูมิลาํ เนา ในกรณีทีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซา่
ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยใน
ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีทีบริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื อผู้
เดินทางและเหตุผลทีจดั การเดินทางนี ในจดหมายด้ วย
 กรณีทีเป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
 กรณีทีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา
จะต้ องไปยืนเรื องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีวา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมี
นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยืนคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิมเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีทีทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงือนไขทีบริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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