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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - โอ๊คแลนด์

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางสูเ่ มืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491

โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ
ไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของ
ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางเข้าสูเ่ มืองโรโตรัว ซึง่ ได้ช่ือว่าเป็ นเมือง
พลังงานความร้อนใต้พิภพ จากนัน้ นาคณะเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

เสาร์

อาทิตย์

Chinese
Thai

www.millenniumhotels.co.nz

อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner

จันทร์

โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถา้ หนอนเรืองแสง - ไครส์เชิรช์

อังคาร

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
Buffet
นาคณะเข้าชมอะโกรโดมฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดังที่สดุ ของ
เกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุต์ า่ งๆการประมูลแกะ การตัดขนแกะ
สนุกกับการป้อนนมลูกแกะตัวน้อยๆ ให้ทา่ นสัมผัสถึงความน่ารักประทับใจ
กับการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู ้ อันเป็ นกิจวัตรที่มาตีแผ่ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม
ในแง่มมุ ของความสนุกสนาน จากนัน้ นาท่านเข้าชมเรนโบว์สปริง (Rainbow
Spring) ได้รบั การปรับโฉมครัง้ ใหญ่เพื่อต้อนรับผูม้ าเยือนและรักในธรรมชาติ
บ่อนา้ เรนโบว์เป็ นบ่อนา้ แร่ซง่ึ ผลิตนา้ จานวน 2.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็ นที่อยู่
อาศัยของปลาเทร้ามีถ่ินกาเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือร่มรืน่ ด้วยพันธ์ไม้
พืน้ เมืองได้แก่ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิลเวอร์เฟิ รน์ ได้กลายเป็ นสัญลักษณ์
ประจาชาติ นอกจากนีย้ งั มีนกพืน้ เมืองสายพันธ์ตา่ งๆหลายชนิดอาทิ นกทุย
(TUI), นกพิราบพืน้ เมือง, นกแก้วเกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็ นนกที่ได้รบั การ
คุม้ ครอง นอกจากนีย้ งั มีกิง้ ก่าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัตศิ าสตร์ท่ีอาศัยอยู่
เมื่อ 225 ล้านปี ก่อนคริสตกาล สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้ยาวนานถึง 100 ปี หรือ
มากกว่านัน้ KIWI HOUSE บ้านของนกกีวีท่ีมีอยูเ่ ฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านัน้
เป็ นสัตว์พืน้ เมืองที่มีชีวิตอยูถ่ งึ 70ล้านปี มาแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาเข้าชมศูนย์วฒ
ั นธรรมพืน้ เมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนย์การแสดง
งานฝี มือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไม้ของชายหนุ่มชาวเมารี เครือ่ งจัก
สาน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณและเรือโบราณตัง้ แสดงด้วย บริเวณ
บ่อนา้ พุรอ้ นมีจดุ เด่นคือ บริเวณสะพานข้ามลาธาร ที่สามารถมองเห็นนา้ พุ
ใหญ่ท่ีพงุ่ ขึน้ ให้ชมชั่วโมงละ 2-3 ครัง้ เฉลี่ยวันละ 14 ครัง้ สูงประมาณ 5060 ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที, บ่อโคลนเดือด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
อันน่าทึง่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรสกับ
Buffet
อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้อมชมการแสดงพืน้ เมืองแบบเมารีทอี่ นุรักษ์ไว้
เป็ นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าใน
www.millenniumhotels.co.nz
ระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ไวโตโม่ เมื องเล็กๆซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของถา้ ไวโตโม่ (Waitomo
Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติกว่า
12 ล้านปี ท่านจะพบกับห้องโถงกว้างที่เรียกว่า “คาธีดรัล” (Cathedral) ที่ได้
ชื่ อนี เ้ พราะหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ง มี รูปร่างคล้ายออร์แกนใน
โบสถ์ มีนักร้องชื่อดังหลายท่านได้เคยมาอัดเสียงที่ถา้ แห่งนี ้ เพราะเชื่อว่า

Buffet
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11.30 น.
13.00 น.
17.00 น.
18.25 น.

21.30 น.

วันทีห่ า้
06.30 น.
08.15 น.

10.42 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

เสียงที่ได้มีความไพเราะมาก แล้วล่องเรือเล็กพิสจู น์ความมหัศจรรย์อนั น่าทึ่ง
ของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ที่เปล่งประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณา
บริเวณผนังถา้ มานานนับพันปี มองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า
จากนั้น เดิ น ทางสู่ โ รโตรัว (Rotorua) เรี ย กได้ว่ า “เมื อ งแห่ ง สปาและการ
ท่องเที่ยว” เมื องนี อ้ ุดมไปด้วยแหล่งกาเนิดของนา้ พุรอ้ น, บ่อโคลนเดือด,
ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ดว้ ยปลาเทราต์ และถิ่นของชาวเมารี ทาให้เมืองนี ้
เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสูโ่ อ๊คแลนด์ นาท่านสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางสูเ่ มืองไครส์เชิรช์
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองไครส์เชิรช์ เมืองที่ได้รบั สมญานามว่าเป็ น “เมืองอังกฤษ
นอกเกาะอังกฤษ” บ้านเรือนแบบชาวอังกฤษและแม่นา้ เอวอน แม่นา้ สาย
เล็กๆน่ารักที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

ไครส์เชิรช์ - รถไฟสายทรานส์อลั ไพน์ - อาเธอร์พาสส์ ธารนา้ แข็งฟรานซ์โจเซฟ

Buffet

Chinese
www3.hilton.com

พุธ

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
Buffet
คณะนั่งรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่ งตะวันออกกับฝั่ งตะวันตก
เชื่อมระหว่างเมืองไคร้สท์เชิรช์ กับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนีไ้ ด้ช่ือ
ว่าเป็ นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่ สวยที่ สุดในโลก นิ วซีแลนด์เป็ น
ประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง และธรรมชาติท่ียงั คงงดงามบริสทุ ธิ์
เสน่หข์ องนิวซีแลนด์มีมากกว่าที่เราเห็น ประเทศนีไ้ ด้ถกู ใช้เป็ นสถานที่ในการ
ถ่ายทาภาพยนตร์สุดยอดอมตะ นักเดินทางหลายคนที่อยากจะย้อนรอย
ตานานของหนังเรื่อง เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ เมื่อถึงสถานีรถไฟอาเธอร์
พาสส์ เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติท่ีมีเนือ้ ที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบน
ความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผูค้ น้ พบเส้นทางนีใ้ นปี 1864 ในช่วงยุคตื่น
ทอง เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิรน์ แอลป์ ไปยังเมือง
ไคร้สท์เชิรช์
รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ ่งเรืองในยุคตื่นทอง
ศูนย์กลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมัยโบราณเป็ นสิ่งที่
ชาวเมารีนามาทาเครือ่ งประดับและอาวุธ เข้าชมโรงงานเป่ าแก้ว และโรงงาน
หยก เดินชมและเลือกซือ้ เครื่องประดับรวมทัง้ ติกิ (Tiki) เครื่องรางของเมารี
ที่แกะสลักอย่างสวยงาม
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสูธ่ ารนา้ แข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็ นเมืองเล็กๆ
มีช่ือมากในเรือ่ งธารนา้ แข็ง จึงทาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สดุ ของฝั่ง
ตะวันตกแห่งนีธ้ ารนา้ แข็งที่มีช่ือเสียงมากที่สดุ สองแห่งภายในอุทยาน
แห่งชาติเวสต์แลนด์ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็ อกซ์กลาเซีย ความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารนา้ แข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
กลาเซียทัง้ สองแห่งนีไ้ หลมาจาก บริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลาหรือ
อาจกล่าวได้วา่ มีเพียงไม่ก่ีแห่งในโลก
ที่จะสามารถเข้าถึงธารนา้ แข็งได้
ง่ายดายเช่นนี ้ (หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะบินสารวจ Fox หรือ Franz
Josef Glacier กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์และต้องจองล่วงหน้า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือ
www.scenichotelgroup.co.n
เทียบเท่าในระดับ
z
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12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันทีเ่ จ็ด
06.30 น.
07.30 น.

13.30 น.
บ่าย

19.30 น.

วันทีแ่ ปด
07.00 น.
08.00 น.

ธารนา้ แข็งฟ็ อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคา
ติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

พฤหัสบดี

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
Buffet
นาท่านไปชมธารนา้ แข็งฟ็ อกซ์ (Fox Glacier) มีตานานพืน้ บ้านของชาวเมารี
ว่า มาจากชื่อชายหนุ่มในตานานซึง่ ตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครัน้ ต่อมา
หญิงคนรักของเขาเสียใจและร้องไห้จนนา้ ตาได้ปกคลุมหุบเขา
และ
กลายเป็ นนา้ แข็งในที่สดุ แล้วออกเดินทางต่อผ่านเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์
นิวซีแลนด์ท่ีรวมอุทยานแห่งชาติไว้ถึง 4 แห่ง ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นดินแดน
แห่งความเขียวขจี ผ่านเข้าเมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและยัง
เป็ นประตูสเู่ วสต์แลนด์เนชั่นแนลพาร์ค
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่ง
(209 ก.ม.)
การผจญภัย” เป็ นเมืองซึง่ ตัง้ อยู่รมิ เนินเขา นอกจากนีย้ งั อยู่รมิ ทะเลสาบและ
โอบล้อมด้วยภูเขา ถื อว่าเป็ นเมื องที่โรแมนติกสุดๆ ที่น่ี เปรียบเหมื อนเป็ น
สวรรค์ของผูท้ ่ีช่ืนชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล
อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองที่มีรา้ นค้าเปิ ดให้บริการถึง 22.00 น. ของทุกวัน
ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าหลากหลาย, เสือ้ ผ้าขนแกะ, เสือ้ ไหมพรม และ
ของที่ระลึก แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมพระอาทิตย์อสั ดงที่ Skyline Gondola
หากใครมาเยือนเมืองนีแ้ ล้วไม่ได้ขนึ ้ กอนโดลา ก็แสดงว่ายังมาไม่ถึง เพราะ
ที่น่ีเป็ นจุดชมวิวที่ดีท่ีสดุ ในบริเวณนี ้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบ
รอบทิศได้ 220 องศาบริเวณนี ้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบ
ทิศได้ 220 องศา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
Buffet
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT
www.millenniumhotels.com
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์

ศุกร์

ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์

เสาร์

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
Buffet
นาคณะท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติฟ
ยอร์ดแลนด์ มีลกั ษณะภูมิประเทศที่สงู ชันและซับซ้อนมีชายฝั่ งที่ขรุ ขระป่ า
ทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทาให้บริเวณนีไ้ ม่มีการ
พัฒนาเป็ นถนนและเมืองมากนัก พืน้ ที่แห่งนีม้ ีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รบั
การคุม้ ครองเป็ นพิเศษและก็ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลก มีทะเลสาบ
ที่ใหญ่ท่ีสดุ เป็ นอันดับสองของประเทศ แล้วเดินทางต่อระหว่างทางแวะชม
Mirror Lake เป็ นทะเลสาบเล็กๆบนภูเขามีภาพสะท้อนของภูเขาใน
ทะเลสาบ ลอดอุโมงค์โฮเมอร์แวะถ่ายรูปกับ The Chasm เป็ นรอยแตกของ
แผ่นดินและแม่นา้ จะไหลผ่านรอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร นาท่าน
ลงเรือ Real Journey ล่องชมธรรมชาติอนั สวยงามของช่องแคบมิลฟอร์ด
Local
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
เรือล่องชมความงามของฟยอร์ด ที่ เกิ ดจากการละลายของหิม ะและธาร
นา้ แข็งหลายล้านปี มาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึงของนา้ ตกสูง 160 เมตร นา้ ตก
แห่งนีต้ งั้ ชื่อตามภรรยาท่านผูว้ ่าการนิวซีแลนด์ท่ีมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี ้
ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็ นภูเขาที่มีฐานอยู่ใ นทะเลที่สงู
ที่สดุ ในโลก ชม Seal Rock ซึง่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ แมวนา้ ตามธรรมชาติ
และฝูงปลาโลมาว่ายนา้ เล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล รถโค้ชนา
ท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองควีนส์ทาวน์
Chinese
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีนเมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร + เป๋าฮือ้
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT
www.millenniumhotels.com
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เที่ยวในควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็ นเมือง
ซึ่งตัง้ อยู่รมิ เนินเขา นอกจากนีย้ งั อยู่รมิ ทะเลสาบและโอบล้อมด้วยภูเขา ถือ
ว่าเป็ นเมื องที่ โรแมนติกสุดๆ ที่น่ี เปรียบเหมื อนเป็ นสวรรค์ของผูท้ ่ีช่ื นชอบ

Buffet

รหัสทัวร์ : THD3-TG-NZ-15FEB-11JUL20

12.00 น.
16.15 น.
18.05 น.
18.30 น.

วันทีเ่ ก้า
07.00 น.
08.00 น.

13.10 น.
20.25 น.

ความท้า-ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปั จจุบนั ควีนส์ทาวน์ถกู
ยกให้เป็ นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ท่ีงดงาม ทะเลสาบวาคาติปู
(Lake Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables
ธรรมชาติของควีนส์ทาวน์นนั้ สวยไร้ท่ีติ เที่ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์
ทาวน์” (Arrowtown) เป็ นเมืองเล็กๆ ตัง้ อยู่บริเวณเชิงเขา ที่น่ีเป็ นเมืองขุด
ทองเก่าที่อนุรกั ษ์เอาไว้อย่างดีท่ีสดุ ในยุคตื่นทอง (ปี 1865) เคยมีประชากร
มากกว่า 7,000 คน และเป็ นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่
เพียงไม่ก่ี แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็ นเมื องร้าง หรือเปลี่ยนรู ปแบบไปเป็ น
เมืองที่พฒ
ั นาอย่างทันสมัย แม้วา่ แอร์โรว์ทาวน์จะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไป
ด้ ว ยนั ก ท่ อ งเที่ ย ว แวะชมกิ จกรรมอั น ท้ า ทาย “บั น จี ้ จั ม พ์ ” และ
SHOTOVERJET เหนื อ แม่ นา้ คาวารัว (หากท่า นมี ความประสงค์ท่ี จ ะเล่น
กรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) จนได้เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางสู่
สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินโอ๊คแลนด์ จากนัน้ นาคณะเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือ www.millenniumhotels.com
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โอ๊คแลนด์ - กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ ตัว
เมื อ งตั้งอยู่บ นภูเขาไฟที่ ดับแล้ว จึงเห็นภูมิป ระเทศเป็ นเนิ นเขาและหลุม
ปล่องภูเขาไฟอยู่ท่ วั ไป และยังได้รบั สมญานามว่าเป็ น “เมืองแห่งการแล่น
เรือ” (The City of Sails) ซึง่ มาจากการที่มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ และยังเป็ น
ศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางกีฬาทางนา้
ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวที่มีสะพานฮาเบอร์เป็ นฉากหลัง ทอดเชื่อมระหว่างฝั่ ง
ตัวเมืองกับท่าเดวอนพอร์ท ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ช จากนัน้ นาสู่ย่านถนนค
วีนย่านใจกลางเมือง
บินตรงกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อาทิตย์
Buffet

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดภัย
ทางธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ท่ีนกั ท่องเที่ยวได้รบั เป็ นหลักฯ)
PERIOD

15-23 ก.พ. 63
14-22 มี.ค 63
**10-18 เม.ย. 63

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL
SUPP

Discount

NO TKT

128,000

116,000

103,000

25,000

-4,000

-26,000.-23,000.-

Triple Room ADL / CHD

**11-19 เม.ย 63

126,000
123,000

114,000
111,000

101,000
99,000

23,000
23,000

-3,500
-3,500

2 - 10 พ.ค 63

120,000

108,000

96,000

18,000

-2,300

-26,000.-23,000.-24,000.-21,000.-26,000.-22,000.-

120,000

108,000

96,000

18,000

-2,300

-26,000.-22,000.-

23-31 พ.ค. 63
20-28 มิ.ย. 63
11-19 ก.ค. 63

รหัสทัวร์ : THD3-TG-NZ-15FEB-11JUL20
ค่าทัวร์รวม :

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 ค่าตั๋วเครือ่ งบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิงแล้ว ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
 ค่าตั๋วเครือ่ งบินภายในประเทศ (จากัดนา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-20 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 33 ทีน่ ่ัง
21-40 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 49 ทีน่ ่ัง
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ นิวซีแลนด์แบบกรุป๊ ไม่มีประทับลงเล่มและต้องยื่นพร้อมกันทัง้ กรุป๊ หากยื่นวีซา่ แล้วไม่
สามารถยกเลิกการเดินทางได้ /ท่านที่มีวีซา่ แล้วหักค่าธรรมเนียมวีซา่ แบบกรุป๊ ท่านละ 2,950 บาท
 ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้า
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครือ่ ง นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึน้ เครื่องได้นา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลด
สัมภาระใต้เครือ่ งได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครือ่ ง
นา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่ งั มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงิน
มัดจำล่วงหน้ ำ 30,000 บำท ต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าว
จะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุท่ีมีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครือ่ งมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ่ีด่มื สุราบนรถ, ไม่รกั ษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้างความราคาญให้แก่ผรู้ ว่ มคณะ, ผูท้ ่ีไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผูท้ ่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ว่ มเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ว่ มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นา
เที่ยว ให้คนื 100% ของเงินค่าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้คนื 50% ของเงินค่าบริการ
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หมายเหตุ

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
2. ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ตอ้ งจ่ายตามข้อ 1 แต่ถา้ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชาระไว้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียก
จากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หลักเกณฑ์ท่ีนามาใช้นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้นไป

ตั๋วเครือ่ งบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่ งั ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ
ได้ดาเนินการออกตั๋วเครือ่ งบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีต๋ วั เครื่องบิน
สามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีต๋ วั กรุป๊ สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ น
สิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 พ.ค. 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออก
ตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต
3
เตียง/สาหรับผูพ้ กั 3ท่าน(ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /
3 เตียง (Triple Room) ขึน้ อยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม
ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครือ่ งปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้า
ชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารของสถานที่นนั้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
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หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋ าขึน้ ลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 4 NZ$ / ใบ / ครัง้
 สาหรับนา้ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครือ่ งได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครือ่ งนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนา้ หนัก
เพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิว้ ) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้ )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้
ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนา้ หนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึน้ บนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000
บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ
จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นีเ้ นื่องจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

เอกสารในการยืน่ วีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์
ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันทาการ

 พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรนาไปแสดงด้วย
เพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่ีเริม่ ทางานกับบริษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีท่ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6
แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนีใ้ นจดหมายด้วย
 กรณีท่ีเป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง

รหัสทัวร์ : THD3-TG-NZ-15FEB-11JUL20
 กรณีท่ีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้องไปยื่นเรือ่ งแสดงความจานงในการอนุญาตให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรือ
เขต โดยมีนายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีท่ีทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงือ่ นไขทีบ่ ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

