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วันแรก
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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊ คแลนด์

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
(TG)เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสูเ่ มืองโอ๊ คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491

โอ๊ คแลนด์ - โรโตรัว

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊ คแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่า
ประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
ของประเทศ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางเข้ าสูเ่ มืองโรโตรัว ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นเมือง
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ จากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

อะโกรโดมฟาร์ ม - เรนโบว์ สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi
Dinner

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเข้ าชมอะโกรโดมฟาร์ ม แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดังที่สดุ
ของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ตา่ งๆการประมูลแกะ การตัดขน
แกะ สนุกกับการป้อนนมลูกแกะตัวน้ อยๆ ให้ ท่านสัมผัสถึงความน่ารัก
ประทับใจกับการต้ อนแกะโดยสุนขั แสนรู้
อันเป็ นกิจวัตรที่มาตีแผ่ให้
นักท่องเที่ยวได้ ชมในแง่มมุ ของความสนุกสนาน จากนันน
้ าท่านเข้ าชม
เรนโบว์สปริ ง (Rainbow Spring) ได้ รับการปรับโฉมครัง้ ใหญ่เพื่อต้ อนรับ
ผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ
บ่อน ้าเรนโบว์เป็ นบ่อน ้าแร่ ซงึ่ ผลิตน ้า
จานวน 2.5 ล้ านลิตรต่อวัน เป็ นที่อยู่อาศัยของปลาเทร้ ามีถิ่นกาเนิดจาก
ทวีปอเมริ กาเหนือร่ มรื่ นด้ วยพันธ์ไม้ พื ้นเมืองได้ แก่ แคลิฟอร์ เนียแดง, ซิล
เวอร์ เฟิ ร์ น ได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติ นอกจากนี ้ยังมีนกพื ้นเมือง
สายพันธ์ตา่ งๆหลายชนิดอาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื ้นเมือง, นกแก้ ว
เกาะเหนือ, นกแก้ วเคีย เป็ นนกที่ได้ รับการคุ้มครอง นอกจากนี ้ยังมี
กิ ้งก่าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ ที่อาศัยอยู่เมื่อ 225 ล้ านปี ก่อน
คริ สตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ยาวนานถึง 100 ปี หรื อมากกว่านัน้ KIWI
HOUSE
บ้ านของนกกีวีที่มีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านันเป็
้ นสัตว์
พื ้นเมืองที่มีชีวิตอยู่ถงึ 70ล้ านปี มาแล้ ว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเข้ าชมศูนย์วฒ
ั นธรรมพื ้นเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนย์การแสดง
งานฝี มือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไม้ ของชายหนุ่มชาวเมารี เครื่ อง
จักสาน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง บ้ านโบราณและเรื อโบราณตังแสดงด้
้
วย
บริ เวณบ่อน ้าพุร้อนมีจดุ เด่นคือ บริ เวณสะพานข้ ามลาธาร ที่สามารถ
มองเห็นน ้าพุใหญ่ที่พ่งุ ขึ ้นให้ ชมชัว่ โมงละ 2-3 ครัง้ เฉลี่ยวันละ 14 ครัง้ สูง
ประมาณ 50-60 ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที, บ่อโคลนเดือด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั น่าทึง่
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรส
กับ อาหารแบบบุ ฟเฟ่ ต์ พร้ อมชมการแสดงพื น้ เมื องแบบเมารี ท่ ี
อนุรักษ์ ไว้ เป็ นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
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วันที่ส่ ี

07.00 น.
08.00 น.

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.

โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถา้ หนอนเรืองแสง - ไครส์ เชิร์ช

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ไวโตโม่ เมืองเล็กๆซึง่ เป็ นที่ตงของถ
ั้
้าไวโตโม่ (Waitomo
Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหิ นย้ อยที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
กว่ า 12 ล้ านปี ท่ า นจะพบกั บ ห้ องโถงกว้ างที่ เ รี ยกว่ า “คาธี ด รั ล ”
(Cathedral) ที่ได้ ชื่อนี ้เพราะหินงอกหินย้ อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ง มีรูปร่ าง
คล้ ายออร์ แกนในโบสถ์ มีนักร้ องชื่อดังหลายท่านได้ เคยมาอัดเสียงที่ถา้
แห่งนี ้ เพราะเชื่อว่าเสียงที่ได้ มีความไพเราะมาก แล้ วล่องเรื อเล็ กพิสูจน์
ความมหัศจรรย์ อัน น่าทึ่งของหนอนเรื องแสง (Glow Worm) ที่ เปล่ง
ประกายแสงระยิบระยับทัว่ อาณาบริ เวณผนังถ ้ามานานนับพันปี มองดูราว
กับแสงดาวเจิดจรั สเต็มผื นแผ่นฟ้า จากนัน้ เดินทางสู่ โรโตรั ว (Rotorua)
เรี ย กได้ ว่ า “เมื อ งแห่ ง สปาและการท่ อ งเที่ ย ว” เมื อ งนี อ้ ุ ด มไปด้ วย
แหล่งกาเนิดของนา้ พุร้อน, บ่อโคลนเดือด, ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วย
ปลาเทราต์ และถิ่นของชาวเมารี ทาให้ เมืองนี ้เต็มไปด้ วยความสนุกสนาน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสูโ่ อ๊ คแลนด์ นาท่านสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางสูเ่ มืองไครส์เชิร์ช
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองไครส์เชิร์ช เมืองที่ได้ รับสมญานามว่าเป็ น “เมืองอังกฤษ
นอกเกาะอังกฤษ” บ้ านเรื อนแบบชาวอังกฤษและแม่น ้าเอวอน แม่น ้าสาย
เล็กๆน่ารักที่สองฟากฝั่ งเต็มไปด้ วยต้ นหลิวมากมาย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

ไครส์ เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์ อัลไพน์ - อาเธอร์ พาสส์ ธารนา้ แข็งฟรานซ์ โจเซฟ

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
คณะนั่ง รถไฟสาย TranzAlpine ซึ่ง วิ่ ง ระหว่ า งฝั่ ง ตะวัน ออกกับ ฝั่ ง
ตะวันตก เชื่อมระหว่างเมืองไคร้ สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้ นทางรถไฟ
สายนี ไ้ ด้ ชื่ อว่าเป็ น เส้ น ทางรถไฟหนึ่งในหกเส้ น ทางที่ ส วยที่ สุดในโลก
นิวซีแลนด์เป็ นประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง และธรรมชาติที่
ยังคงงดงามบริ สทุ ธิ์ เสน่ห์ของนิวซีแลนด์มีมากกว่าที่เราเห็น ประเทศนี ้ได้
ถูก ใช้ เ ป็ น สถานที่ ใ นการถ่ า ยท าภาพยนตร์ สุดยอดอมตะ นัก เดิน ทาง
หลายคนที่อยากจะย้ อนรอยตานานของหนังเรื่ อง เดอะลอร์ ดออฟเดอะ
ริ งส์ เมื่อถึงสถานี รถไฟอาเธอร์ พาสส์ เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนือ้ ที่
94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้
ค้ นพบเส้ นทางนีใ้ นปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางในการ
ขนทองข้ ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ ไปยังเมืองไคร้ สท์เชิรช์
รถโค้ ชรอรับแล้ วเดินทางสู่เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่ งเรื องในยุคตื่นทอง
ศูนย์กลางของหยกหรื อหินสีเขียว (Green Stone) ซึง่ ในสมัยโบราณเป็ น
สิ่งที่ชาวเมารี นามาทาเครื่ องประดับและอาวุธ เข้ าชมโรงงานเป่ าแก้ ว และ
โรงงานหยก เดินชมและเลือกซื ้อเครื่ องประดับรวมทัง้ ติกิ (Tiki) เครื่ องราง
ของเมารี ที่แกะสลักอย่างสวยงาม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสูธ่ ารน ้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็ นเมือง
เล็กๆ มีชื่อมากในเรื่ องธารน ้าแข็ง จึงทาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ที่สดุ ของฝั่ งตะวันตกแห่งนี ้ธารน ้าแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ สองแห่งภายใน
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ได้ แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็ อกซ์กลา
เซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน ้าแข็งมีความยาวประมาณ
13 กิโลเมตร กลาเซียทังสองแห่
้
งนี ้ไหลมาจาก บริ เวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดเวลาหรื ออาจกล่าวได้ วา่ มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่จะสามารถเข้ าถึง
ธารน ้าแข็งได้ ง่ายดายเช่นนี ้ (หากท่านมีความประสงค์ที่จะบินสารวจ Fox
หรื อ Franz Josef Glacier กรุ ณาสอบถามหัวหน้ าทัวร์ และต้ องจอง
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ล่วงหน้ า
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรื อ
เทียบเท่าในระดับ

ธารนา้ แข็งฟ็ อกซ์ - อุทยานแห่ งชาติเวสต์ แลนด์ - ทะเลสาบวา
คาติปู - ควีนส์ ทาวน์ - นั่งกระเช้ าสู่ยอดเขาบ๊ อบพีค

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านไปชมธารน ้าแข็งฟ็ อกซ์ (Fox Glacier) มีตานานพื ้นบ้ านของชาว
เมารี วา่ มาจากชื่อชายหนุ่มในตานานซึง่ ตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครัน้
ต่อมาหญิงคนรักของเขาเสียใจและร้ องไห้ จนน ้าตาได้ ปกคลุมหุบเขา และ
กลายเป็ นน ้าแข็งในที่สดุ แล้ วออกเดินทางต่อผ่านเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์
นิวซีแลนด์ที่รวมอุทยานแห่งชาติไว้ ถงึ 4 แห่ง ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น
ดินแดนแห่งความเขียวขจี ผ่านเข้ าเมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและยังเป็ นประตูสเู่ วสต์แลนด์เนชัน่ แนลพาร์ ค
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวง
แห่ ง การผจญภัย ” เป็ น เมื อ งซึ่ง ตัง้ อยู่ ริ ม เนิ น เขา นอกจากนี ย้ ั ง อยู่ ริ ม
ทะเลสาบและโอบล้ อมด้ วยภูเขา ถื อว่าเป็ น เมืองที่ โรแมนติก สุดๆ ที่ นี่
เปรี ยบเหมือนเป็ นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้ าทายและการผจญภัยทุก
ชนิดในทุกฤดูกาล อิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีร้านค้ าเปิ ดให้ บริ การ
ถึง 22.00 น. ของทุกวัน ท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าหลากหลาย, เสื ้อผ้ า
ขนแกะ, เสื อ้ ไหมพรม และของที่ ร ะลึก แล้ วนั่งกระเช้ าลอยฟ้ าชมพระ
อาทิตย์ อสั ดงที่ Skyline Gondola หากใครมาเยือนเมืองนีแ้ ล้ วไม่ได้ ขึน้
กอนโดลา ก็แสดงว่ายังมาไม่ถงึ เพราะที่นี่เป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สดุ ในบริ เวณ
นี ้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศาบริ เวณนี ้
สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศา
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

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

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
น าคณะท่ อ งเที่ ย วชมความมหั ศ จรรย์ ข องธรรมชาติ ในเขตอุ ท ยาน
แห่งชาติฟยอร์ ดแลนด์ มีลกั ษณะภูมิประเทศที่สงู ชันและซับซ้ อนมีชายฝั่ ง
ที่ขรุ ขระป่ าทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทาให้
บริ เวณนี ไ้ ม่ มี ก ารพั ฒ นาเป็ นถนนและเมื อ งมากนั ก พื น้ ที่ แ ห่ ง นี ม้ ี
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะและได้ รั บ การคุ้ ม ครองเป็ น พิ เ ศษและก็ ไ ด้ รั บ การ
ประกาศให้ เป็ น มรดกโลก มี ท ะเลสาบที่ ใ หญ่ ที่ สุดเป็ น อัน ดับ สองของ
ประเทศ แล้ วเดินทางต่อระหว่างทางแวะชม Mirror Lake เป็ นทะเลสาบ
เล็กๆบนภูเขามีภาพสะท้ อนของภูเขาในทะเลสาบ ลอดอุโมงค์โฮเมอร์ แวะ
ถ่ายรู ปกับ The Chasm เป็ นรอยแตกของแผ่นดินและแม่น ้าจะไหลผ่าน
รอยแตกแคบๆซึง่ มีความลึก 22 เมตร นาท่านลงเรื อ Real Journey ล่อง
ชมธรรมชาติอนั สวยงามของช่องแคบมิลฟอร์ ด
รั บประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ บนเรื อ
เรื อล่องชมความงามของฟยอร์ ด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธาร
น า้ แข็ งหลายล้ านปี มาแล้ ว ซึ่งมีค วามยาวถึงของน า้ ตกสูง 160 เมตร
น ้าตกแห่งนี ้ตังชื
้ ่อตามภรรยาท่านผู้วา่ การนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่
แห่งนี ้ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็ นภูเขาที่มีฐานอยู่ใ น
ทะเลที่สงู ที่สดุ ในโลก ชม Seal Rock ซึง่ เป็ นที่อยู่อาศัยของ แ ม ว น ้ า
ตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายนา้ เล่นคลื่นอวดโฉมให้ นกั ท่องเที่ยว
ได้ ยล รถโค้ ชนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองควีนส์ทาวน์

Local

www.scenichotelgroup.co.nz

พฤหัสบดี
Buffet

Local
(209 ก.ม.)

Buffet

www.millenniumhotels.com

ศุกร์
Buffet

Local

รหัสทัวร์ : THD3-TG-NZ-19JAN-18MAY19
19.30 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
16.15 น.
18.05 น.
18.30 น.

วันที่เก้ า
07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีนเมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร + เป๋าฮือ้
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ควีนส์ ทาวน์ - โอ๊ คแลนด์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวในควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย ” เป็ น
เมืองซึ่งตังอยู
้ ่ริมเนินเขา นอกจากนีย้ งั อยู่ริมทะเลสาบและโอบล้ อมด้ วย
ภูเขา ถือว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรี ยบเหมือนเป็ นสวรรค์ของผู้ที่
ชื่นชอบความท้ า -ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปั จจุบันค
วีนส์ ทาวน์ ถูกยกให้ เป็ นเมืองที่ น่าหลงใหลในเรื่ องของทิ วทัศน์ ที่งดงาม
ทะเลสาบวาคาติ ปู (Lake Wakatipu) ที่ ใ สราวกับ กระจกไปจนถึ ง
เทื อกเขา The Remarkables ธรรมชาติของควีนส์ ทาวน์ นัน้ สวยไร้ ที่ ติ
เที่ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์ โรว์ทาวน์” (Arrowtown) เป็ นเมืองเล็กๆ
ตังอยู
้ ่บริ เวณเชิงเขา ที่นี่เป็ นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์ เอาไว้ อย่างดีที่สุด
ในยุคตื่นทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกว่า 7,000 คน และเป็ นเพียง
หนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้ แปรสภาพ
เป็ นเมืองร้ าง หรื อเปลี่ยนรู ปแบบไปเป็ นเมืองที่พฒ
ั นาอย่างทันสมัย แม้ ว่า
แอร์ โรว์ ท าวน์ จ ะเป็ น เมืองเล็ก ๆ แต่ก็ เต็มไปด้ วยนัก ท่ องเที่ ย ว แวะชม
กิจกรรมอันท้ าทาย “บันจี ้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น ้าคาวา
รั ว จนได้ เ วลาอันสมควร น าคณะออกเดินทางสู่ส นามบิ นเมืองควีน ส์
ทาวน์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองโอ๊ คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินโอ๊ คแลนด์ จากนัน้ นาคณะเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โอ๊ คแลนด์ - กรุงเทพฯ

Chinese

www.millenniumhotels.com

เสาร์

Buffet

Chinese
Chinese

www.millenniumhotels.com

อาทิตย์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊ คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
ตัวเมืองตัง้ อยู่บนภูเขาไฟที่ ดับแล้ ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็ นเนิ นเขาและ
หลุมปล่องภูเขาไฟอยู่ทวั่ ไป และยังได้ รับสมญานามว่าเป็ น “เมืองแห่งการ
แล่นเรื อ” (The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอ่าวจอดเรื อที่สมบูรณ์
และยังเป็ นศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทังเป็
้ นศูนย์กลาง
กีฬาทางนา้ ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวที่มีสะพานฮาเบอร์ เป็ นฉากหลัง ทอด
เชื่ อมระหว่างฝั่ งตัวเมืองกับ ท่ าเดวอนพอร์ ท ผ่ านชมท่ าจอดเรื อยอร์ ช
จากนันน
้ าสูย่ ่านถนนควีนย่านใจกลางเมือง
13.10 น.
บินตรงกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.25 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดภัย
ทางธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
SGL
Discount
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SUPP
SGL SUPP ADL / CHD
19-27 ม.ค. 2562
16-24 ก.พ. 2562
16-24 มี.ค. 2562
13-21 เม.ย. 2562
-29,000.127,000
115,000
102,000
23,000
-3,000
-21,000.27 เม.ย. 5 พ.ค. 2562
4-12 พ.ค. 2562
11-19 พ.ค. 2562
18-26 พ.ค. 2562

รหัสทัวร์ : THD3-TG-NZ-19JAN-18MAY19
ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ (จากัดน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 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 หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ นิวซีแลนด์แบบกรุ๊ ปไม่มีประทับลงเล่มและต้ องยื่นพร้ อมกันทังกรุ
้ ๊ ป หากยื่นวีซา่ แล้ วไม่
สามารถยกเลิกการเดินทางได้ /ท่านที่มีวีซา่ แล้ วหักค่าธรรมเนียมวีซา่ แบบกรุ๊ ปท่านละ 3,300 บาท
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ า
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลด
สัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ อง
น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถ (ท่ านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชำระเงิน
มัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำท ต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าว
จะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่กอ่ หวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นา
เที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
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หมายเหตุ

ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จา่ ยจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยก
จากนักท่องเทีย่ วไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป

ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบิน
สามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
น
สิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่
ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต
3 เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม
ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ า
ชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ใน
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เอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า
หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทาง
บริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถ
ให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 4 NZ$ / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนัก
เพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้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 ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้
ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000
บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ
จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์
ใช้ เวลายื่นประมาณ 14 วันทาการ

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ควรนาไปแสดงด้ วย
เพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะ
้
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน
เมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

รหัสทัวร์ : THD3-TG-NZ-19JAN-18MAY19
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 –6
แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

