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NEW ZEALAND ตั้งอยูํในมหาสมุทรแปซิฟิกใต๎ ดินแดนแหํงธรรมชาติอันยิ่งใหญํเกินคําบรรยาย ความมหัศจรรย์ของ

เกาะเหนือและเกาะใต๎ ที่มีภูมิทัศน์อันงดงามตระการตาแหํงภูเขาและทะเลสาบและแหลํงธรรมชาติมากมาย เกาะเหนือเป็น
เขตภูเขาไฟและทะเลสาบในใจกลางเกาะมีน้ําพุร๎อนและบํอโคลนเดือดโดยทัวร์จะเริ่มจากเมืองโอ๏คแลนด์ (Auckland) เมือง
ที่ใหญํที่สุด ของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค๎าที่สําคัญ ที่ สุดได๎รับสมญานามวําเมืองแหํงการแลํนเรือใบ
(City of Sails) มีอําวจอดเรือ ที่สมบูร ณ์แบบชมสะพานฮาเบอร์และทําจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม โรโตรัว ( Rotorua) เมือ ง
ทํองเที่ยวที่โดํงดังและมีชื่อเสียงที่สุดแหํงหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแหํงน้ําแรํ TE PUIA ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชน
พื้นเมืองชาวเมารี น้ําพุร๎อน และบํอโคลนเดือด ตั้งอยูํริมทะเลสาบโรโตรัว “กีวีเฮ๎าส์” บ๎านของนกกีวี เป็นนกชนิดหนึ่งที่ออกหา
กินเวลากลางคืนพบได๎ที่นิวซีแลนด์ประเทศเดียวเทํานั้น ไมํสามารถพบเห็นได๎ทั่วๆ ไป พักที่โรโตรัว 2 คืน จากนั้นบินลัดฟ้าสูํ
เกาะใต๎ทํานจะได๎พบกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของเมืองไคร๎สท์เชิร์ช (Christchurch) เมืองที่ขึ้นชื่อวําคล๎ายอังกฤษมากที่สุด
ในโลก นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สูํเขตเซาท์เธิร์นแอลป์ ที่มีฟยอร์ดและธารน้ําแข็งเป็นเสนํห์เย๎ายวนให๎นําไปเยือ น ธาร
น้ําแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอุทยานแหํงชาติเวสต์แลนด์ได๎แกํ ธารน้ําแข็งฟรานซ์โจเซฟ และธารน้ําแข็งฟอกซ์ จัดวําเป็น
สถานที่ทํองเที่ยวที่เต็มไปด๎วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ กํอนเดินทางสูํเมืองควีนส์ทาวน์ เพชรเม็ดงามและเมืองกิจกรรม
ผจญภัยตํางๆ ของเกาะใต๎ สุดยอดไฮไลท์คือชํองแคบมิลฟอร์ด (Milford Sound) ดินแดนแหํงฟยอร์ด (Fjord) ที่มีอยูํเพียงไมํกี่
แหํงในโลก เขตอุทยานแหํงชาติฟยอร์ดแลนด์ ได๎รับการยกยํองให๎เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986 ไมํพลาดกับการนั่งกระเช๎า
ลอยฟ้าเพื่อชมพระอาทิตย์อัศดง พักค๎างคืนที่เมืองควีนส์ทาวน์ 2 คืนนิวซีแลนด์เป็นจุดหมายที่คนรุํนใหมํเลือกที่จะทํองเที่ยว
และพักผํอนอยํางแท๎จริง ขอเชิญทํานมารํวมเดินทางไปกับเรา รายการเที่ยวครบสูตร คัดสรรอาหารและที่พัก ราคารวมทุก
อยํางแล๎ว ออกแบบเส๎นทางทัวร์ให๎ทํองเที่ยวได๎จริง

วันแรก

16.00 น.

18.45 น.

วันที่สอง
10.45 น.

11.30 น.
13.00 น.
18.00 น.

วันที่สาม
07.30 น.
09.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์

คณะพร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสาร
ขาออกระหวํางประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย
(TG) เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง WORLDWIDE VACATION คอยต๎ อ นรั บ และ
อํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสูํเมืองโอ๏คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491

โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว

เดิ น ทางถึ ง สนามบิน นานาชาติเ มื อ งโอ๏ ค แลนด์ (เวลาท๎ อ งถิ่ น เร็ว กวํ า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
ของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางเข๎าสูํเมืองโรโตรัว ซึ่งได๎ชื่อ วําเป็นเมือ ง
พลังงานความร๎อนใต๎พิภพ จากนั้นนําคณะเดินทางเข๎าสูํที่พัก
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทําใน
ระดับเดียวกัน

อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมูบ่ ้านเมารี - Hangi
Dinner
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะเข๎าชมอะโกรโดมฟาร์ม แหลํงทํองเที่ยวการเกษตรที่โดํงดังที่สุด
ของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ตํางๆการประมูลแกะ การตัดขน
แกะ สนุกกับการป้อ นนมลูกแกะตัวน๎อ ยๆ ให๎ทํานสัมผัสถึงความนํารัก
ประทับ ใจกับ การต๎ อ นแกะโดยสุนั ข แสนรู๎ อั น เป็ น กิ จวั ต รที่ ม าตีแ ผํ ใ ห๎
นักทํองเที่ยวได๎ชมในแงํมุม ของความสนุกสนาน จากนั้นนําทํานเข๎าชม
เรนโบว์สปริง (Rainbow Spring) ได๎รับการปรับโฉมครั้งใหญํเพื่อต๎อนรับ
ผู๎ม าเยื อ นและรั ก ในธรรมชาติ บํ อ น้ํ า เรนโบว์ เ ป็ น บํ อ น้ํ า แรํ ซึ่ ง ผลิ ต น้ํ า
จํานวน 2.5 ล๎านลิตรตํอวัน เป็นที่อยูํอาศัยของปลาเทร๎ามีถิ่นกําเนิดจาก

เสาร์

อาทิตย์

Chinese
Thai

www.millenniumhotels.co.nz

จันทร์
Buffet
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12.00 น.
บําย

19.00 น.

วันที่สี่

07.00 น.
08.00 น.

11.30 น.
13.00 น.
17.00 น.
18.25 น.

21.30 น.

ทวีปอเมริกาเหนือรํมรื่นด๎วยพันธ์ไม๎พื้นเมืองได๎แกํ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิล
เวอร์เฟิร์น ได๎กลายเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติ นอกจากนี้ยังมีนกพื้นเมือง
สายพันธ์ตํางๆหลายชนิดอาทิ นกทุย (TUI), นกพิร าบพื้นเมือง, นกแก๎ว
เกาะเหนื อ , นกแก๎ ว เคี ย เป็ น นกที่ไ ด๎ รั บ การคุ๎ ม ครอง นอกจากนี้ ยั ง มี
กิ้งกําทัวทารา สัตว์กํอ นประวัติศาสตร์ที่อ าศัยอยูํเมื่อ 225 ล๎านปีกํอ น
คริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูํได๎ยาวนานถึง 100 ปี หรือมากกวํานั้น KIWI
HOUSE บ๎ า นของนกกี วี ที่ มี อ ยูํ เ ฉพาะในนิ ว ซี แ ลนด์ เ ทํ า นั้ น เป็ น สั ต ว์
พื้นเมืองที่มีชีวิตอยูํถึง 70ล๎านปีมาแล๎ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเข๎าชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนย์การแสดง
งานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไม๎ของชายหนุํมชาวเมารี เครื่อง
จักสาน พิพิธภัณ ฑ์กลางแจ๎ง บ๎านโบราณและเรือ โบราณตั้งแสดงด๎วย
บริเวณบํอ น้ําพุร๎อ นมีจุด เดํนคือ บริเวณสะพานข๎ามลําธาร ที่สามารถ
มองเห็นน้ําพุใหญํที่พุํงขึ้นให๎ชมชั่วโมงละ 2-3 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 14 ครั้ง สูง
ประมาณ 50-60 ฟุ ต นานประมาณ 5-15 นาที , บํ อ โคลนเดื อ ด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันนําทึ่ง
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรส
กับ อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองแบบเมารี ที่
อนุรักษ์ไว้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม
นําทํานเข๎าสูํที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทําใน
ระดับเดียวกัน

โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้่าหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําทํานเดินทางสูํไวโตโมํ เมืองเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ําไวโตโมํ (Waitomo
Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย๎อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
กวํ า 12 ล๎ า นปี ทํ า นจะพบกั บ ห๎ อ งโถงกว๎ า งที่ เ รี ย กวํ า “คาธี ด รั ล ”
(Cathedral) ที่ได๎ชื่อนี้เพราะหินงอกหินย๎อยที่อยูํภายในมุมหนึ่ง มีรูปรําง
คล๎ายออร์แกนในโบสถ์ มีนักร๎องชื่อดังหลายทํานได๎เคยมาอัดเสียงที่ถ้ํา
แหํงนี้ เพราะเชื่อวําเสียงที่ไ ด๎มีความไพเราะมาก แล๎วลํอ งเรือเล็กพิสูจน์
ความมหั ศจรรย์ อัน นํา ทึ่ งของหนอนเรือ งแสง (Glow Worm) ที่ เปลํ ง
ประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ํามานานนับพันปีมองดูราว
กับแสงดาวเจิดจรัสเต็ม ผืนแผํนฟ้า จากนั้นเดินทางสูํ โรโตรัว (Rotorua)
เรี ย กได๎ วํ า “เมื อ งแหํ ง สปาและการทํ อ งเที่ ย ว” เมื อ งนี้ อุ ด มไปด๎ ว ย
แหลํงกําเนิดของน้ําพุร๎อน, บํอ โคลนเดือ ด, ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด๎วย
ปลาเทราต์ และถิ่นของชาวเมารี ทําให๎เมืองนี้เต็มไปด๎วยความสนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสูํโอ๏คแลนด์ นําทํานสูํสนามบิน เพื่อเดินทางสูํเมืองไครส์เชิร์ช
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองไครส์เชิร์ช เมืองที่ได๎รับสมญานามวําเป็น “เมืองอังกฤษ
นอกเกาะอังกฤษ” บ๎านเรือนแบบชาวอังกฤษและแมํน้ําเอวอน แมํน้ําสาย
เล็กๆนํารักที่สองฟากฝั่งเต็มไปด๎วยต๎นหลิวมากมาย
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือเทียบเทํา
ในระดับเดียวกัน

Chinese

Buffet
www.millenniumhotels.co.nz

อังคาร
Buffet

Buffet

Chinese
www3.hilton.com
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วันที่ห้า
06.30 น.
08.15 น.

10.42 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธาร
น้่าแข็งฟรานซ์โจเซฟ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
คณะนั่ ง รถไฟสาย TranzAlpine ซึ่ ง วิ่ ง ระหวํ า งฝั่ ง ตะวั น ออกกั บ ฝั่ ง
ตะวันตก เชื่อมระหวํางเมืองไคร๎สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส๎นทางรถไฟ
สายนี้ ไ ด๎ชื่ อ วํา เป็น เส๎น ทางรถไฟหนึ่ ง ในหกเส๎ นทางที่ ส วยที่ สุด ในโลก
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง และธรรมชาติที่
ยังคงงดงามบริสุทธิ์ เสนํห์ของนิวซีแลนด์มีมากกวําที่เราเห็น ประเทศนี้ได๎
ถูก ใช๎ เป็ น สถานที่ ในการถํ า ยทํ าภาพยนตร์ สุด ยอดอมตะ นั ก เดิ นทาง
หลายคนที่อยากจะย๎อนรอยตํานานของหนังเรื่อ ง เดอะลอร์ดออฟเดอะ
ริงส์ เมื่อ ถึงสถานีร ถไฟอาเธอร์พาสส์ เป็นเขตอุทยานแหํงชาติ ที่มีเนื้อ ที่
94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผํานบนความสูงกวํา 737 เมตร ชาวยุโรปผู๎
ค๎นพบเส๎นทางนี้ในปี 1864 ในชํวงยุคตื่นทอง เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางในการ
ขนทองข๎ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังเมืองไคร๎สท์เชิรช์
รถโค๎ชรอรับแล๎วเดินทางสูํเมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุํงเรืองในยุคตื่นทอง
ศูนย์กลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมัยโบราณเป็น
สิ่งที่ชาวเมารีนํามาทําเครื่องประดับและอาวุธ เข๎าชมโรงงานเป่าแก๎ว และ
โรงงานหยก เดินชมและเลือกซื้อเครื่องประดับรวมทั้ง ติกิ (Tiki) เครื่องราง
ของเมารีที่แกะสลักอยํางสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางตํอสูํธารน้ําแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมือง
เล็กๆ มีชื่อ มากในเรื่อ งธารน้ําแข็ง จึงทําให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ
ที่สุดของฝั่งตะวันตกแหํงนี้ธารน้ําแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแหํงภายใน
อุทยานแหํงชาติเวสต์แลนด์ได๎แกํ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลา
เซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ําแข็งมีความยาวประมาณ
13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแหํงนี้ไหลมาจาก บริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยูํ
ตลอดเวลาหรืออาจกลําวได๎วํามีเพียงไมํกี่แหํงในโลก ที่จะสามารถเข๎าถึง
ธารน้ําแข็งได๎งํายดายเชํนนี้ (หากทํานมีความประสงค์ที่จะบินสํารวจ Fox
หรือ Franz Josef Glacier กรุณ าสอบถามหัวหน๎า ทัวร์และต๎อ งจอง
ลํวงหน๎า
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือ
เทียบเทําในระดับ

ธารน้่าแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวา
คาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําทํานไปชมธารน้ําแข็งฟ็อกซ์ (Fox Glacier) มีตํานานพื้นบ๎านของชาว
เมารีวํา มาจากชื่อชายหนุํมในตํานานซึ่งตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครั้น
ตํอมาหญิงคนรักของเขาเสียใจและร๎องไห๎จนน้ําตาได๎ปกคลุมหุบเขา และ
กลายเป็นน้ําแข็งในที่สุด แล๎วออกเดินทางตํอผํานเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์
นิวซีแลนด์ที่ร วมอุทยานแหํงชาติไ ว๎ถึ ง 4 แหํง ได๎รับการยกยํอ งวําเป็ น
ดิ น แดนแหํ ง ความเขี ย วขจี ผํ า นเข๎ า เมื อ งฮาสท์ เมื อ งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและยังเป็นประตูสูํเวสต์แลนด์เนชั่นแนลพาร์ค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําคณะเดินทางสูํเมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวง

พุธ
Buffet

Local

Local

www.scenichotelgroup.co.nz

พฤหัสบดี
Buffet

Local
(209 ก.ม.)
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19.00 น.

วันที่เจ็ด
06.30 น.
07.30 น.

13.30 น.
บําย

19.30 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

แหํ ง การผจญภั ย ” เป็ น เมื อ งซึ่ ง ตั้ ง อยูํ ริ ม เนิ น เขา นอกจากนี้ ยั ง อยูํ ริ ม
ทะเลสาบและโอบล๎อ มด๎วยภู เขา ถือ วําเป็นเมือ งที่ โรแมนติ กสุด ๆ ที่ นี่
เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู๎ที่ชื่นชอบความท๎าทายและการผจญภัยทุก
ชนิดในทุกฤดูกาล อิสระให๎ทํานเดินเลํนชมเมืองที่มีร๎านค๎าเปิดให๎บริการ
ถึง 22.00 น. ของทุกวัน ทํานสามารถเลือกซื้ อสินค๎าหลากหลาย, เสื้อผ๎า
ขนแกะ, เสื้อ ไหมพรม และของที่ร ะลึก แล๎วนั่งกระเช๎า ลอยฟ้า ชมพระ
อาทิตย์อัสดงที่ Skyline Gondola หากใครมาเยือนเมืองนี้แล๎วไมํได๎ขึ้น
กอนโดลา ก็แสดงวํายังมาไมํถึง เพราะที่นี่เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในบริเวณ
นี้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได๎ 220 องศาบริเวณนี้
สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได๎ 220 องศา
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นํ า ทํ า นเข๎ า สูํ ที่ พั ก COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นํ า คณะทํ อ งเที่ ย วชมความมหั ศ จรรย์ ข องธรรมชาติ ในเขตอุ ท ยาน
แหํงชาติฟยอร์ดแลนด์ มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซ๎อนมีชายฝั่ง
ที่ขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทําให๎
บริ เ วณนี้ ไ มํ มี ก ารพั ฒ นาเป็ น ถนนและเมื อ งมากนั ก พื้ น ที่ แ หํ ง นี้ มี
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะและได๎ รั บ การคุ๎ ม ครองเป็ น พิ เ ศษและก็ ไ ด๎ รั บ การ
ประกาศให๎ เป็ นมรดกโลก มี ท ะเลสาบที่ใ หญํ ที่ สุด เป็น อัน ดั บสองของ
ประเทศ แล๎วเดินทางตํอระหวํางทางแวะชม Mirror Lake เป็นทะเลสาบ
เล็กๆบนภูเขามีภาพสะท๎อนของภูเขาในทะเลสาบ ลอดอุโมงค์โฮเมอร์แวะ
ถํายรูปกับ The Chasm เป็นรอยแตกของแผํนดินและแมํน้ําจะไหลผําน
รอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร นําทํานลงเรือ Real Journey ลํอง
ชมธรรมชาติอันสวยงามของชํองแคบมิลฟอร์ด
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
เรือลํองชมความงามของฟยอร์ด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธาร
น้ํา แข็ง หลายล๎า นปีม าแล๎ ว ซึ่ ง มีค วามยาวถึ งของน้ํ า ตกสู ง 160 เมตร
น้ําตกแหํงนี้ตั้งชื่อตามภรรยาทํานผู๎วําการนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่
แหํงนี้ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันวํานําจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยูํใน
ทะเลที่สูงที่สุดในโลก ชม Seal Rock ซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยของ แ ม ว น้ํ า
ตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาวํายน้ําเลํนคลื่นอวดโฉมให๎นักทํองเที่ยว
ได๎ยล รถโค๎ชนําทํานเดินทางกลับสูํเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีนเมนูพิเศษ กุ้งมังกร + เป๋าฮื้อ
นํ า ทํ า นเข๎ า สูํ ที่ พั ก COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวในควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแหํงการผจญภัย ” เป็น
เมืองซึ่งตั้งอยูํริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยูํริมทะเลสาบและโอบล๎อมด๎วย
ภูเขา ถือวําเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู๎ที่
ชื่นชอบความท๎า-ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจ จุบันค
วีนส์ทาวน์ถูกยกให๎เป็นเมือ งที่นําหลงใหลในเรื่อ งของทิวทัศน์ที่งดงาม
ทะเลสาบวาคาติ ปู (Lake Wakatipu) ที่ ใ สราวกั บ กระจกไปจนถึ ง

Buffet

www.millenniumhotels.com

ศุกร์
Buffet

Local

Chinese
www.millenniumhotels.com

เสาร์

Buffet
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เทือ กเขา The Remarkables ธรรมชาติของควีนส์ทาวน์นั้นสวยไร๎ที่ ติ
เที่ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” (Arrowtown) เป็นเมืองเล็กๆ
ตั้งอยูํบริเวณเชิงเขา ที่นี่เป็นเมืองขุดทองเกําที่อนุรักษ์เอาไว๎อยํางดีที่สุด
ในยุคตื่นทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกวํา 7,000 คน และเป็นเพียง
หนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเกําที่เหลือ อยูํเพียงไมํกี่แหํง ซึ่งไมํได๎แปรสภาพ
เป็นเมืองร๎าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองที่พัฒนาอยํางทันสมัย แม๎วํา
แอร์ โรว์ท าวน์จะเป็ นเมือ งเล็ กๆ แตํก็ เต็ ม ไปด๎ว ยนั กทํ อ งเที่ย ว แวะชม
กิจกรรมอันท๎าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแมํน้ําคาวา
รัว จนได๎เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูํสนามบินเมือ งควีน ส์
ทาวน์
12.00 น.
16.15 น.
18.05 น.
18.30 น.

วันที่เก้า
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสูํเมืองโอ๏คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินโอ๏คแลนด์ จากนั้น นําคณะเดินทางสูํภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือ
เทียบเทําในระดับเดียวกัน

โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ

Chinese
Chinese

www.millenniumhotels.com

อาทิตย์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นําคณะเที่ยวชมเมืองโอ๏คแลนด์ เมืองที่ใหญํที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
ตัวเมือ งตั้งอยูํบนภูเขาไฟที่ดับแล๎ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและ
หลุมปลํองภูเขาไฟอยูํทั่วไป และยังได๎รับสมญานามวําเป็น “เมืองแหํงการ
แลํนเรือ” (The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอําวจอดเรือที่สมบูร ณ์
และยังเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
กีฬาทางน้ํา ชมวิวทิวทัศน์ของอําวที่มีสะพานฮาเบอร์เป็นฉากหลัง ทอด
เชื่อ มระหวํางฝั่งตั วเมื อ งกับ ทําเดวอนพอร์ท ผํานชมทํา จอดเรือ ยอร์ ช
จากนั้นนําสูํยํานถนนควีนยํานใจกลางเมือง
13.10 น.
บินตรงกลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.25 น.
สายการบินไทยนําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า ในกรณีที่เกิดภัย
ทางธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่นักทํองเที่ยวได๎รับเป็นหลักฯ)

27 ม.ค.-4 ก.พ. 61
คําทัวร์ตํอทําน :

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

17-25 มี.ค. 61

 ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ทํานละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 1 ทําน หรือ 2 ทํานมีเตียง ทํานละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 2 ทําน ไมํมีเตียง ทํานละ
 ในกรณีที่ทํานเดินทางคนเดียว ห๎องพักเดี่ยวเพิ่มทํานละ
 ในกรณีผู๎ใหญํพักด๎วยกัน 3 ทําน ทํานที่ 3 มีสํวนลด
 กรณีผู๎ใหญํไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน หักทํานละ
 กรณีเด็กไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน หักทํานละ
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ก่าหนดวันเดินทาง
คําทัวร์ตํอทําน :

9-17 เมษายน 2561

28 เมษายน - 6 พ.ค. 2561

 ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ทํานละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 1 ทําน หรือ 2 ทํานมีเตียง ทํานละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 2 ทําน ไมํมีเตียง ทํานละ
 ในกรณีที่ทํานเดินทางคนเดียว ห๎องพักเดี่ยวเพิ่มทํานละ
 ในกรณีผู๎ใหญํพักด๎วยกัน 3 ทําน ทํานที่ 3 มีสํวนลด
 กรณีผู๎ใหญํไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน หักทํานละ
 กรณีเด็กไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน หักทํานละ

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

คําทัวร์รวม :

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

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

 ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ทํานละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 1 ทําน หรือ 2 ทํานมีเตียง ทํานละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 2 ทําน ไมํมีเตียง ทํานละ
 ในกรณีที่ทํานเดินทางคนเดียว ห๎องพักเดี่ยวเพิ่มทํานละ
 ในกรณีผู๎ใหญํพักด๎วยกัน 3 ทําน ทํานที่ 3 มีสํวนลด
 กรณีผู๎ใหญํไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน หักทํานละ
 กรณีเด็กไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน หักทํานละ

117,000.106,000.94,000.17,000.-2,000.-27,000.-21,000.-

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแล๎ว ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
 คําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (จํากัดน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 23 ก.ก./ทําน)
 คําพาหนะทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-20 ท่าน ใช๎รถปรับอากาศขนาด 33 ที่นั่ง
21-40 ท่าน ใช๎รถปรับอากาศขนาด 49 ที่นั่ง
 คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ
 คําธรรมเนียมวีซํานิวซีแลนด์แบบกรุ๏ปไมํมีประทับลงเลํมและต๎องยื่นพร๎อมกันทั้งกรุ๏ป หากยื่นวีซําแล๎วไมํ
สามารถยกเลิกการเดินทางได๎ (และหากทํานมีความประสงค์ยื่นวีซําแบบประทับลงเลํม ต๎องเสียคําวีซํา
เพิ่มทํานละ 2,400 บาท) / ทํานที่มีวีซําแล๎วหักคําธรรมเนียมวีซําแบบกรุ๏ปทํานละ 3,300 บาท
 คําบริการนําทัวร์โดยหัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทําน
 คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางเดินทางวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม๎ ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎า
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท๎ายใบจองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของ
ทํานเองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให๎โหลดกระเป๋าใต๎เครื่อง น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให๎โหลด
สัมภาระใต๎เครื่องได๎ไมํเกิน 23 กิโลกรัม / ใบ โหลดได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
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คําทัวร์ไมํรวม :

น้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%

 คําทิปคนขับรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน)
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น
 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก
คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากทํานสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาติดตํอ Travel Agent ใกล๎
บ๎านหรือที่ทํานรู๎จักและเชื่อถือได๎ ซึ่งจะดูแลทํานด๎วยขั้นตอนที่งําย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
ยืนยันการเดินทางของทําน กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 30,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่ง
ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน และกรุณา
ชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือลํวงหน๎า 30 วันกํอนการเดินทาง หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนด
ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ในโปรแกรมไมํเอื้ออํานวยตํอบุคคลดังตํอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีร ะบุอ ยูํ
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 29-15 วันกํอนการเดินทาง
หัก 50% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14-1 วันกํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคําทัวร์
 หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดย
สามารถยื่นขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อ
ตั๋วเทํานั้น และต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณา
อนุมัติวีซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่
ทํานไมํแนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซํา
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎
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เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยว รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทําน
ไว๎ให๎ได๎มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่
ทํานชําระมาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํ
เสียคําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทฯ
ได๎ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และ
หากทํานไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่อ งบิน
สามารถทํา REFUND ได๎หรือไมํกํอนที่ทํานจะชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, สํวนสายการบินฟินแอร์ , ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็น
สิทธิของสายการบินเทํานั้น
คําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่
ออกตั๋ว
โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต
3 เตียง / สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละ
ประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 ทําน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือ ห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ทําน
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํ ละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด และไมํ
มีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตําง
กันด๎วย หากทํานต๎อ งการความสะดวกสบายและห๎อ งใหญํก วํา ทํานสามารถจํ ายเพิ่ม เป็นห๎อ งแบบ
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DOUBLE SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานที่เข๎าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎า
ชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเข๎าชมไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ร ะบุไว๎ใน
เอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทาง
บริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินใดให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระ Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถ
ให๎บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 4 NZ$ / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบิน ไทยอนุญ าตให๎บรรทุกใต๎ท๎อ งเครื่อ งบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให๎โหลดสัมภาระใต๎เครื่องได๎ไมํเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได๎
ทํานละ 1 ใบเทํานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคําระวางน้ําหนัก
เพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎
ต่ํากวํ ามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไ มํรับภาระ
ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู๎โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุด ไมํเกิน 10,000
บาท / ทําน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ
จะมีข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพ
ของคนสํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5
ชั่วโมงติดตํอ กัน ทํานและครอบครัวต๎อ งให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่อ งจากการ
เดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์
ใช๎เวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ

 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกํา ควรนําไปแสดงด๎วย
เพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
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 รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ควรมีอายุไมํเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ๎าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยํา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุตําแหนํง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค๎า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 6 เดือน
พร๎อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย๎อนหลัง 6 เดือนต๎องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ
และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อ น
เมื่อกลับสูํภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรอง
คําใช๎จํายในครอบครัวด๎วย ***สถานทูตไมํรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 –6
แล๎ว ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของ
ทําน โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา ,
มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม
ใหมํทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของ
ทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคืนคําวีซําได๎

หลังจากการจองทัวร์และช่าระเงินมัดจ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ทัวร์นิวซีแลนด์_นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9D6N (TG) FEB-OCT_117,000 _ http://www.gustotour.com/tour/country/14

11

