วันแรก

16.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊ คแลนด์

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ ชั ้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
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18.45 น.

วันที่สอง
10.45 น.

11.30 น.
13.00 น.
18.00 น.

วันที่สาม
07.30 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ส่ ี

07.00 น.
08.00 น.

เจ้ าหน้ าที่ของ WORLDWIDE VACATION คอยต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสูเ่ มืองโอ๊ คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491

โอ๊ คแลนด์ - โรโตรัว

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊ คแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศ
ไทย 5 ชัว่ โมง) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรของ
ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางเข้ าสูเ่ มืองโรโตรัว ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นเมือง
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ จากนั ้นนําคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

อาทิตย์

Chinese
Thai

www.millenniumhotels.co.nz

อะโกรโดมฟาร์ ม - เรนโบว์ สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner

จันทร์

โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถํา้ หนอนเรืองแสง - ไครส์ เชิร์ช

อังคาร

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําคณะเข้ าชมอะโกรโดมฟาร์ ม แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดังที่สดุ ของ
เกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆการประมูลแกะ การตัดขนแกะ
สนุกกับการป้อนนมลูกแกะตัวน้ อยๆ ให้ ท่านสัมผัสถึงความน่ารักประทับใจ
กับการต้ อนแกะโดยสุนขั แสนรู้ อันเป็ นกิจวัตรที่มาตีแผ่ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชม
ในแง่มมุ ของความสนุกสนาน จากนั ้นนําท่านเข้ าชมเรนโบว์สปริ ง (Rainbow
Spring) ได้ รับการปรับโฉมครัง้ ใหญ่เพื่อต้ อนรับผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ
บ่อนํ ้าเรนโบว์เป็ นบ่อนํ ้าแร่ ซงึ่ ผลิตนํ ้าจํานวน 2.5 ล้ านลิตรต่อวัน เป็ นที่อยู่
อาศัยของปลาเทร้ ามีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริ กาเหนือร่ มรื่ นด้ วยพันธ์ไม้
พื ้นเมืองได้ แก่ แคลิฟอร์ เนียแดง, ซิลเวอร์ เฟิ ร์ น ได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์
ประจําชาติ นอกจากนี ้ยังมีนกพื ้นเมืองสายพันธ์ต่างๆหลายชนิดอาทิ นกทุย
(TUI), นกพิราบพื ้นเมือง, นกแก้ วเกาะเหนือ, นกแก้ วเคีย เป็ นนกที่ได้ รับการ
คุ้มครอง นอกจากนี ้ยังมีกิ ้งก่าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ ที่อาศัยอยู่เมื่อ
225 ล้ านปี ก่อนคริ สตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ยาวนานถึง 100 ปี หรื อ
มากกว่านั ้น KIWI HOUSE บ้ านของนกกีวีที่มีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั ้น
เป็ นสัตว์พื ้นเมืองที่มีชีวิตอยู่ถงึ 70ล้ านปี มาแล้ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําเข้ าชมศูนย์วฒ
ั นธรรมพื ้นเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนย์การแสดง
งานฝี มือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไม้ ของชายหนุ่มชาวเมารี เครื่ องจัก
สาน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง บ้ านโบราณและเรื อโบราณตั ้งแสดงด้ วย บริ เวณ
บ่อนํ ้าพุร้อนมีจดุ เด่นคือ บริ เวณสะพานข้ ามลําธาร ที่สามารถมองเห็นนํ ้าพุ
ใหญ่ที่พ่งุ ขึ ้นให้ ชมชัว่ โมงละ 2-3 ครัง้ เฉลีย่ วันละ 14 ครัง้ สูงประมาณ 50-60
ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที, บ่อโคลนเดือด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั
น่าทึง่
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรสกับ
Buffet
อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมชมการแสดงพืน้ เมืองแบบเมารีท่อี นุรักษ์ ไว้
เป็ นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่าใน
www.millenniumhotels.co.nz
ระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ไ วโตโม่ เมือ งเล็กๆซึ่งเป็ นที่ตัง้ ของถํา้ ไวโตโม่ (Waitomo
Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้ อยที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติกว่า
12 ล้ านปี ท่านจะพบกับห้ องโถงกว้ างที่เรี ยกว่า “คาธีดรัล” (Cathedral) ที่ได้
ชื่อ นีเ้ พราะหินงอกหินย้ อ ยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ง มีรู ปร่ างคล้ ายออร์ แกนใน
โบสถ์ มีนักร้ องชื่อดังหลายท่านได้ เคยมาอัดเสียงที่ถํา้ แห่งนี ้ เพราะเชื่อว่า
เสียงที่ได้ มีความไพเราะมาก แล้ วล่องเรื อเล็กพิสจู น์ความมหัศจรรย์อนั น่าทึ่ง
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11.30 น.
13.00 น.
17.00 น.
18.25 น.

21.30 น.

วันที่ห้า
06.30 น.
08.15 น.

10.42 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.

ของหนอนเรื องแสง (Glow Worm) ที่เปล่งประกายแสงระยิบระยับทัว่ อาณา
บริ เวณผนังถํ ้ามานานนับพันปี มองดูราวกับแสงดาวเจิดจรั สเต็มผืนแผ่นฟ้า
จากนัน้ เดิ น ทางสู่โ รโตรั ว (Rotorua) เรี ย กได้ ว่ า “เมื อ งแห่ ง สปาและการ
ท่อ งเที่ยว” เมือ งนีอ้ ุดมไปด้ วยแหล่งกําเนิดของนํา้ พุร้อน, บ่อ โคลนเดือ ด,
ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ และถิ่นของชาวเมารี ทําให้ เมืองนี ้
เต็มไปด้ วยความสนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่โอ๊ คแลนด์ นําท่านสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางสูเ่ มืองไครส์เชิร์ช
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองไครส์เชิร์ช เมืองที่ได้ รับสมญานามว่าเป็ น “เมืองอังกฤษ
นอกเกาะอังกฤษ” บ้ านเรื อนแบบชาวอังกฤษและแม่นํ ้าเอวอน แม่นํ ้าสาย
เล็กๆน่ารักที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้ วยต้ นหลิวมากมาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

ไครส์ เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์ อัลไพน์ - อาเธอร์ พาสส์ ธารนํา้ แข็งฟรานซ์ โจเซฟ

Buffet

Chinese

www3.hilton.com

พุธ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
คณะนั่งรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่ งตะวันออกกับฝั่ งตะวัน ตก
เชื่อมระหว่างเมืองไคร้ สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้ นทางรถไฟสายนี ้ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นเส้ นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้ นทางที่สวยที่สุดในโลก นิวซีแลนด์ เ ป็ น
ประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง และธรรมชาติที่ยงั คงงดงามบริ สุทธิ์
เสน่ห์ของนิวซีแลนด์มีมากกว่าที่เราเห็น ประเทศนี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นสถานที่ในการ
ถ่ายทําภาพยนตร์ สุดยอดอมตะ นักเดินทางหลายคนที่อ ยากจะย้ อ นรอย
ตํานานของหนังเรื่ อง เดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ เมื่อ ถึงสถานีรถไฟอาเธอร์
พาสส์ เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื ้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบน
ความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้ นทางนี ้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่น
ทอง เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางในการขนทองข้ ามเขตเซาท์ เทิร์ นแอลป์ ไปยังเมือ ง
ไคร้ สท์เชิรช์
รถโค้ ชรอรั บแล้ วเดินทางสู่เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่ งเรื องในยุคตื่ นทอง
ศูนย์กลางของหยกหรื อหินสีเขียว (Green Stone) ซึง่ ในสมัยโบราณเป็ นสิ่งที่
ชาวเมารี นํามาทําเครื่ องประดับและอาวุธ เข้ าชมโรงงานเป่ าแก้ ว และโรงงาน
หยก เดินชมและเลือกซื ้อเครื่ องประดับรวมทั ้ง ติกิ (Tiki) เครื่ องรางของเมารี ที่
แกะสลักอย่างสวยงาม
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสูธ่ ารนํ ้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็ นเมืองเล็กๆ
มีชื่อมากในเรื่ องธารนํ ้าแข็ง จึงทําให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญที่สดุ ของฝั่ง
ตะวันตกแห่งนี ้ธารนํ ้าแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ สองแห่งภายในอุทยาน
แห่งชาติเวสต์แลนด์ได้ แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็ อกซ์กลาเซีย ความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารนํ ้าแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
กลาเซียทั ้งสองแห่งนี ้ไหลมาจาก บริ เวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาหรื อ
อาจกล่าวได้ ว่ามีเพียงไม่กี่แห่งในโลก
ที่จะสามารถเข้ าถึงธารนํ ้าแข็งได้
ง่ายดายเช่นนี ้ (หากท่านมีความประสงค์ที่จะบินสํารวจ Fox หรือ Franz
Josef Glacier กรุณาสอบถามหัวหน้ าทัวร์ และต้ องจองล่วงหน้ า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรื อ
www.scenichotelgroup.co.n
เทียบเท่าในระดับ
z

ธารนํา้ แข็งฟ็ อกซ์ - อุทยานแห่ งชาติเวสต์ แลนด์ - ทะเลสาบวาคา
ติปู - ควีนส์ ทาวน์ - นั่งกระเช้ าสู่ยอดเขาบ๊ อบพีค
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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พฤหัสบดี
Buffet
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08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่เจ็ด
06.30 น.
07.30 น.

13.30 น.
บ่าย

19.30 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

นําท่านไปชมธารนํ ้าแข็งฟ็ อกซ์ (Fox Glacier) มีตํานานพื ้นบ้ านของชาวเมารี
ว่า มาจากชือ่ ชายหนุ่มในตํานานซึง่ ตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครัน้ ต่อมา
หญิงคนรักของเขาเสียใจและร้ องไห้ จนนํ ้าตาได้ ปกคลุมหุบเขา
และ
กลายเป็ นนํ ้าแข็งในที่สดุ แล้ วออกเดินทางต่อผ่านเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์
นิวซีแลนด์ที่รวมอุทยานแห่งชาติไว้ ถงึ 4 แห่ง ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นดินแดน
แห่งความเขียวขจี ผ่านเข้ าเมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและยัง
เป็ นประตูส่เู วสต์แลนด์เนชัน่ แนลพาร์ ค
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั ้นนําคณะเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่ง
(209 ก.ม.)
การผจญภัย” เป็ นเมืองซึง่ ตั ้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี ้ยังอยู่ริมทะเลสาบและ
โอบล้ อ มด้ วยภูเขา ถือ ว่าเป็ นเมือ งที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรี ยบเหมือ นเป็ น
สวรรค์ ของผู้ที่ชื่นชอบความท้ าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล
อิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีร้านค้ าเปิ ดให้ บริ การถึง 22.00 น. ของทุกวัน
ท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าหลากหลาย, เสื ้อผ้ าขนแกะ, เสื ้อไหมพรม และ
ของที่ระลึก แล้ วนั่งกระเช้ าลอยฟ้าชมพระอาทิตย์อสั ดงที่ Skyline Gondola
หากใครมาเยือนเมืองนี ้แล้ วไม่ได้ ขึ ้นกอนโดลา ก็แสดงว่ายังมาไม่ถึง เพราะ
ที่นี่เป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สดุ ในบริ เวณนี ้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบ
รอบทิศได้ 220 องศาบริ เวณนี ้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบ
ทิศได้ 220 องศา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
Buffet
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT
www.millenniumhotels.com
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ควีนส์ ทาวน์ - มิลเลอร์ เลค - ช่ องแคปมิลฟอร์ ด - ล่ องเรือชม
ฟยอร์ ด - ควีนส์ ทาวน์

ศุกร์

ควีนส์ ทาวน์ - โอ๊ คแลนด์

เสาร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําคณะท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติฟ
ยอร์ ดแลนด์ มีลกั ษณะภูมิประเทศที่สงู ชันและซับซ้ อนมีชายฝั่ งที่ขรุ ขระป่ า
ทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาจึงทําให้ บริ เวณนี ้ไม่มีการ
พัฒนาเป็ นถนนและเมืองมากนัก พื ้นที่แห่งนี ้มีเอกลักษณ์ เฉพาะและได้ รั บ
การคุ้มครองเป็ นพิเศษและก็ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลก มีทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับสองของประเทศ แล้ วเดินทางต่อระหว่างทางแวะชม
Mirror Lake เป็ นทะเลสาบเล็กๆบนภูเขามีภาพสะท้ อนของภูเขาในทะเลสาบ
ลอดอุโมงค์โฮเมอร์ แวะถ่ายรูปกับ The Chasm เป็ นรอยแตกของแผ่นดินและ
แม่นํ ้าจะไหลผ่านรอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร นําท่านลงเรื อ Real
Journey ล่องชมธรรมชาติอนั สวยงามของช่องแคบมิลฟอร์ ด
Local
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ บนเรือ
เรื อ ล่อ งชมความงามของฟยอร์ ด ที่เกิดจากการละลายของหิม ะและธาร
นํ ้าแข็งหลายล้ านปี มาแล้ ว ซึ่งมีความยาวถึงของนํ ้าตกสูง 160 เมตร นํ ้าตก
แห่งนี ้ตั ้งชื่อตามภรรยาท่านผู้ว่าการนิวซีแลนด์ ที่มาเยี่ยมชมสถานที่ แห่ ง นี ้
ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็ นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สงู ที่สดุ
ในโลก ชม Seal Rock ซึง่ เป็ นที่อยู่อาศัยของ แมวนํา้ ตามธรรมชาติ และฝูง
ปลาโลมาว่ า ยนํ า้ เล่น คลื่น อวดโฉมให้ นักท่ อ งเที่ ยวได้ ย ล รถโค้ ช นํ า ท่าน
เดินทางกลับสูเ่ มืองควีนส์ทาวน์
Chinese
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีนเมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร + เป๋าฮือ้
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT
www.millenniumhotels.com
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวในควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็ นเมือง
ซึ่งตั ้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี ้ยังอยู่ริมทะเลสาบและโอบล้ อมด้ วยภูเขา ถือ
ว่าเป็ นเมือ งที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรี ยบเหมือ นเป็ นสวรรค์ ของผู้ที่ชื่นชอบ
ความท้ า-ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบนั ควีนส์ทาวน์ ถูก
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ยกให้ เป็ นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่ องของทิวทัศน์ที่งดงาม ทะเลสาบวาคาติปู
(Lake Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables
ธรรมชาติของควีนส์ทาวน์นั ้นสวยไร้ ที่ติ เที่ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์ โรว์
ทาวน์ ” (Arrowtown) เป็ นเมือ งเล็กๆ ตัง้ อยู่บริ เวณเชิงเขา ที่นี่เป็ นเมือ งขุด
ทองเก่าที่อนุรักษ์ เอาไว้ อย่างดีที่สดุ ในยุคตื่นทอง (ปี 1865) เคยมีประชากร
มากกว่า 7,000 คน และเป็ นเพียงหนึ่งในเมือ งขุดทองสมัยเก่า ที่เหลือ อยู่
เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ไ ด้ แปรสภาพเป็ นเมือ งร้ าง หรื อ เปลี่ยนรู ปแบบไปเป็ น
เมืองที่พฒ
ั นาอย่างทันสมัย แม้ ว่าแอร์ โรว์ทาวน์จะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไป
ด้ วยนั ก ท่ อ งเที่ ย ว แวะชมกิ จ กรรมอั น ท้ าทาย “บั น จี จ้ ั ม พ์ ” และ
SHOTOVERJET เหนือ แม่นํา้ คาวารั ว จนได้ เวลาอันสมควร นําคณะออก
เดินทางสูส่ นามบินเมืองควีนส์ทาวน์
12.00 น.
16.15 น.
18.05 น.
18.30 น.

วันที่เก้ า
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําคณะเดินทางสูเ่ มืองโอ๊ คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินโอ๊ คแลนด์ จากนั ้น นําคณะเดินทางสูภ่ ัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรื อ www.millenniumhotels.com
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โอ๊ คแลนด์ - กรุงเทพฯ

อาทิตย์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊ คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ ตัว
เมือ งตัง้ อยู่บนภูเขาไฟที่ดับ แล้ ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็ นเนินเขาและหลุม
ปล่องภูเขาไฟอยู่ทั่วไป และยังได้ รับสมญานามว่าเป็ น “เมืองแห่งการแล่น
เรื อ” (The City of Sails) ซึง่ มาจากการที่มีอ่าวจอดเรื อที่สมบูรณ์ และยังเป็ น
ศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางกีฬาทางนํ า้
ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวที่มีสะพานฮาเบอร์ เป็ นฉากหลัง ทอดเชื่อมระหว่างฝั่ง
ตัวเมืองกับท่าเดวอนพอร์ ท ผ่านชมท่าจอดเรื อยอร์ ช จากนั ้นนําสูย่ ่านถนนค
วีนย่านใจกลางเมือง
13.10 น.
บินตรงกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.25 น.
สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดภัย
ทางธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL
SUPP

Discount

NO TKT
Triple Room ADL / CHD

22-30 JUN ‘2562

125,000

113,000

106,000

24,000

-3,000

13-21 ก.ค. 2562

124,000

112,000

105,000

24,000

-3,000

10-18 ส.ค. 2562

123,000

111,000

104,000

24,000

-3,000

14-22 ก.ย. 2562

124,000

112,000

105,000

24,000

-3,000

19-27 ต.ค. 2562

121,000

109,000

103,000

23,500

-3,000

16-24 พ.ย. 2562

131,000

118,000

105,000

23,000

-3,000

-25,000.-18,000.-25,000.-18,000.-24,000.-17,000.-25,000.-18,000.-25,000.-17,000.-25,000.-17,000.-25,000.-17,000.-

121,000
109,000
103,000
23,500
-3,000
4-12 ธ.ค. 2562
ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ (จํากัดนํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-20 ท่ าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 33 ที่น่ ัง
21-40 ท่ าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 49 ที่น่ ัง
 ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุไว้ ในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไม่มีประทับลงเล่มและต้ องยื่นพร้ อมกันทั ้งกรุ๊ป หากยื่นวีซ่าแล้ วไม่
สามารถยกเลิกการเดินทางได้ /ท่านที่มีวีซ่าแล้ วหักค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ปท่านละ 2,250 บาท
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ า
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ นํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลด
สัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ อง
นํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถ (ท่ านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้ อ งพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้าน
หรื อที่ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยัน
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาท ต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน
ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่า
ทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัท
ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชําระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นํา
เที่ยว ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
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หมายเหตุ

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นํามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรี ยก
จากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั ้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นอื่นๆ
หลักเกณฑ์ที่นํามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้ นบั ตั ้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป

ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ
ทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ น
สิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 พ.ค. 2562 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง/สําหรับผู้พกั 3ท่าน(ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ
พัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม
ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มจี ะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้ องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ า
ชมนั ้น ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะ
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จะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ใน
เอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า
หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทาง
บริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถ
ให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้ องเงินคืนได้ 4 NZ$ / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผู้โดยสารชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่ม
เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้ 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 ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้
ตํ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000
บาท / ท่าน
การสูบบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการรณรงค์เรื องการงดสูบบุหรี บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ
จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์
ใช้ เวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ควรนําไปแสดงด้ วย
เพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั ้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ
และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน
เมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
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 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 –6
แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของ
ท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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