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คํา

วันทีสาม
เช้า

กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์
คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบิ นไทย เทียวบินที TG 491
โอ๊คแลนด์ – ชมเมืองโอ๊คแลนด์ (สะพานฮาร์เบอร์ – ท่าเรือ Viaduct –
TAMAKI DRIVE&MISSION BAY – AUCKLAND DOMAIN & GARDEN – AUCKLAND
UNIVERSITY VICINTY) – หอคอย สกาย ทาวเวอร์
เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองทีใหญ่ อนั ดับหนึง และเป็ นเมืองทีสําคัญทางด้านการค้า การศึกษา
การเงิน นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวทีสวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา ชม สะพานฮาร์เบอร์ และ
ชมท่าเรือ Viaduct และติดกับศูนย์กลางธุรกิจของโอ๊คแลนด์ มีทวิ ทัศน์ทกว้
ี างไกลของท่าจอด
เรือและตัวเมือง บาร์และร้านอาหารทีดีทสุี ด ร้านกาแฟ ร้านค้า ศูนย์กลางการคมนาคม และ
กิจกรรมเพือพักผ่อน ต่อกันด้วยผ่านชมถนน TAMAKI DRIVE เป็ นถนนเรียบอ่าวเริมตังแต่
FERRY BUILDING เป็ นระยะทางประมาณ กิโ ลเมตร ผ่านอ่ าวทีสวยงามเริมตังแต่
JUDGES BAY, OKAHU BAY, MISSION BAY และสินสุด SAINT HELIERS BAY ซึงตรงช่วง
ทีผ่านอ่าว OKAHU BAY จะเป็ นช่วงทีมีเรือยอร์ชจอดอยู่เป็ นจํานวนมากซึงเป็ นทิวทัศน์ ที
สวยงามและชาวเมือ งโอ๊ ค แลนด์นิ ย มไปออกกํ า ลัง กายโดยการวิงเรีย บริมชายหาดและปั น
จักรยานกันในช่วงเช้า จากนันนํ าท่านชม AUCKLAND DOMAIN & GARDEN สวนสาธารณะ
ใจกลางเมือ งโอ๊ ค แลนด์แ ละผ่ า นชม บริเ วณ AUCKLAND UNIVERSITY และนํ า ท่า นชม
หอคอย “สกาย ทาวเวอร์” (SKY TOWER) ทีสูงถึง
เมตรโดด เด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่างาม
ของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็ นสิงปลูกสร้างทีสูงทีสุดในซีกโลกใต้
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
http://achhobson.co.nz/
โอ๊คแลนด์ – มาตามาตา – หมู่บ้านฮอบบิ ต – โรโตรัว – ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยียมชม หมู่บ้านฮอบบิ ต ( HOBBITON MOVIE SET)
ชมสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ให้
ท่านชืนชมพืนทีสวยงามของฟาร์มเลียงแกะทีมีพนที
ื มากกว่า พันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์
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เทียง
บ่าย

ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ อันตระกาลตรา ชมหมู่บา้ นฮอบบิทในภาพยนต์จาํ นวน หลัง แต่ละ
หลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังปกคลุมไปด้วยหญ้าและดอกไม้ทสวยงาม
ี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองแห่งนําพุรอ้ น นํ าแร่ และบ่อโคลนเดือด ตังอยู่รมิ ทะเลสาบโรโต
รัว นํ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด เป็ นสิงมหัศจรรย์ทเกิ
ี ดขึนจากพลังความร้อนใต้พภิ พทีพวยพุ่ง
จากพืนดินและแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ทีเกิดจากพลังความร้อนใต้พนดิ
ื นจนได้สมญานาม
“SULPHUR CITY” ผ่านชมทิวทัศน์ อนั เขียวชอุ่มตลอดทังปี ของแหล่งปลูกพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
และทุ่งหญ้าเลียงสัตว์อนั กว้างใหญ่ นําท่านชม ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี ซึงเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมและ
ศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มอื ของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครืองนุ่ งห่ม พร้อม
กับชมวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของชนเผ่าพืนเมือง นอกจากนียังมีนกพืนเมือง สายพันธ์ต่างๆหลาย
ชนิดอาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพืนเมือง, นกแก้ว เกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็ นนกทีได้รบั การ
คุ้มครอง นอกจากนียังมี กิงก่ าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ทอาศั
ี ยอยู่ก่อ นคริสตกาล
สามารถมีชวี ติ อยู่ได้ยาวนาน หรือมากกว่านัน KIWI HOUSE บ้านของนกกีวที มีี อยู่เฉพาะใน
นิวซีแลนด์เท่านันเป็ นสัตว์ พืนเมืองทีมีชวี ติ อยู่
รับประทานอาหารคําแบบพืนเมืองที ห้ องอาหารของโรงแรมในสไตล์ HANGI DINNER
(ฮังกิ ) และชมโชว์ของชนเผ่าเมารี Hangi (ฮังกิ) คือ อาหารพืนเมืองของชาวเมารีโดยวิธกี าร
ปรุงจะนํ าหินมาวางสุมเหนือกองไฟ 2-3 ชัวโมง จากนันนํ าหินไปวางในหลุมและนํ าตะกร้าใช้
เนือสัตว์และผักห่อด้วยวัสดุทเปี
ี ยกมาวางบนก้อนหินอันร้อนระอุแล้วกลบด้วยดินซําอีกชัน ทิงไว้
3-4 ชัวโมงอาหารก็จะสุกพร้อมรับประทาน
นําท่านเข้าสู่ทีพัก SUMIDA LATE ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
http://www.sudimahotels.com/locations/lake-rotorua/
โรโตรัว – อโกรโดมฟาร์มโชว์ – เรนโบว์ สปริ ง – เทาโป – นําตกฮูก้า – โรโตรัว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสู่ อโกรโดม ฟาร์มเลียงแกะใหญ่แห่งหนึงของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์
ต่างๆ ทีเดินเรียงรายบนเวที ให้ท่านชมการแสดงความสามารถของแกะทีมีความแตกต่ างกัน
ของสายพันธุ์ สัมผัสความน่ ารักของการป้ อนอาหารเจ้าแกะตัวน้ อย ประทับใจกับการชมการ
สาธิตการตัดขนแกะ การรีดนมวัว และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จากนันนํ าท่านเดินทํางสู่
เรนโบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุ รกั ษ์พนั ปลาเทร้า ทีมีปลาเทร้านับหมืนตัว
จํากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิ รน์ สีเงินซึงเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศนิวซีแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป เมืองทีตังอยู่ใจกลางของเกาะเหนือ ริมทะเลสาบเทาโปทีมีขนาด
ใหญ่ทสุี ดในนิวซีแลนด์ เทาโปนอกจากจะเป็ นเมืองท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงของเกาะเหนือเมืองหนึง
แล้ว ทะเลสาบเทาโปยัง เป็ นทีชืนชอบของผู้ทนิี ยมตกปลาเทร้าท์อีก ด้ว ย นํ าชม นํ าตกฮูก้า
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13.10 น.
20.25 น.

นํ าตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณนํ าทีตกลงมาเฉลียแล้ว แสนลิตรต่อวินาที มีต้นกําเนิดมา
จากแม่นําไวกาโต้ซงไหลมาจากทะเลสาปเทาโปโดยคํ
ึ
าว่าฮูก้า ภาษาเมารีแปลว่าโฟม มีทมา
ี
จากฟองทีขาวอันเกิดจากการทีนํ าตกลงมานันเอง ให้ท่านได้ชม การนังเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทและ
ชมการกระโดดบันจี ทีเป็ นกีฬายอดนิยมเพือทดสอบความกล้าจากนักท่องเทียวทัวโลกเมือมา
เยือนนิวซีแลนด์ (การนังเรือเจ็ทโบ๊ทและกระโดดบันจี เป็ นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้ จ่ายนี
ไม่รวมอยู่ในค่าบริ การทัวร์ สําหรับท่านทีสนใจ กรุณาติ ดต่อหัวหน้ าทัวร์)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก SUMIDA LATE ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
http://www.sudimahotels.com/locations/lake-rotorua/
โรโตรัว – ไวโตโม – ถําหนอนเรืองแสง –โอ๊คแลนด์ – ช้อปปิ งถนนควีนส์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเข้าชม ถําหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถําทีมีหนอนเรืองแสงเปล่ง
ประกายระยิบระยับเป็ นล้าน ๆ ตัว ดังดวงดาวบนท้องฟ้ ายามคํา คืนนับเป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติทหาดู
ี ได้ยาก โดยไกด์ท้องถินจะนํ าท่านนังเรือเข้าไปในถําอันเงียบสงบอันเป็ นทีอยู่
ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถําหินงอกหินย้อยทีเกิดขึนตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ พร้อมชมความงามระหว่างทาง ถึงโอ๊ คแลนด์ให้ท่านได้
ช้อปปิ งเลือกซือสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย บนถนนควีนส์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร – เมนูพิเศษ หอยเป๋าฮือ, กุ้งล็อบสเตอร์, แซลม่อน
นําท่านเข้าสู่ทีพัก AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
http://achhobson.co.nz/
โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบิ นเมืองโอ๊คแลนด์ เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทียวบินที TG 492
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดิ นทาง:

ตุลาคม
พฤศจิ กายน
ธันวาคม

- , - , - , -

ท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ - ท่าน
เด็ก อายุตากว่
ํ า ปี พักกับผู้ใหญ่ ท่าน
เด็ก อายุตากว่
ํ า ปี พักกับผู้ใหญ่ ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็ก อายุตากว่
ํ า ปี พักกับผู้ใหญ่ ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักห้องเดียว เพิ มอีกท่านละ
ผู้ใหญ่ ท่านพักห้องเดียว ท่านที ลด

ราคารวมตัว

ราคาไม่รวมตัว

72,900
65,900
61,900
54,900
9,000
1,000

48,900
43,900
41,500
36,900
9,000
1,000

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครังต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไป
 ราคานีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนืองจากการผกผันของราคาค่านํามันเชือเพลิงทีอาจเกิดขึนได้ในภายหลัง
การออกราคานี
อัตรานี รวม
 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ ชันประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน) สายการบิน และเส้นทางตามระบุ
ในรายการเท่านัน
หากทาง สาย
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร์ ทางบริษทั ฯ คิดอัตรา ณ วันที 26 เมษายน
การบินมีการเรียกเก็บเพิมจากวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
 ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าโรงแรมทีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางนําหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง นําหนักไม่เกิน 7 กก.
( สําหรับสายการบินภายในประเทศ กก. / ท่าน )
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนืองมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงิน
ท่านละ 5,000,000 บาท ของ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
 หัวหน้าทัวร์ ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเทียว คอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน ท่าน
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ ใบ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุป๊ 3,150 บาท หรือวีซ่าครอบครัว
 ฟรีนําดืม วันละ ขวด
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อัตรานี ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหาร ทีสังเพิมเติมจากรายการที
ทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าเดียว 5,590 บาท
 ค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวทีกลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีท่องเทียว หากมีการเรียกเก็บเพิม
เงือนไขการเดิ นทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผี เู้ ดินทางตํากว่า 1 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
15 วัน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระมาแล้ว
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามจริง
เท่านัน เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทยืี นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การชําระเงิ น
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน วันนับจากวันทีจอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์ ท่านละ , บาท
o ญีปุ่น จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ไต้หวัน ท่านละ , บาท
 ชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือทังหมดล่วงหน้า วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชําระ
ล่วงหน้า วันก่อนการเดินทาง)
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือนไข และขอ
สงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก
 เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านบัญชีของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด

การยกเลิ ก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
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ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
 หักเงินมัดจํา 10 %/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง -วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
กรณีตวเครื
ั องบินเป็ นตัวราคาพิเศษ หรือตัว NON-REFUND
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง -วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน
ขอวีซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตัวเครืองบิน
เท่านัน ทังนีต้องไม่อยูใ่ นเงือนไขตัวทีไม่อนุญาตให้เปลียนชือ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาวีซ่าไม่
ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อม
กันทังหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงือนไขของวัน เวลาทียกเลิกดังกล่าวข้า งต้น และจะถูกหักเงินตาม
เงือนไขการยกเลิกด้านบน ในกรณีทท่ี านไม่แน่ ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต ทาง
บริษทั ฯขอแนะนําให้ทา่ นยืนวีซ่าแบบเดียว ซึงจะรูผ้ ลเร็วกว่าการยืนวีซ่าแบบกรุ๊ป
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึงสถานฑูตได้พจิ ารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือ
ว่าท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงือนไขการยกเลิกด้านบน













การขอเปลียนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงือนไข ดังนี
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน,
ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตัวเครืองบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ ําหนด ซึงทางบริษทั ฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยัน ในกรณีทตัี วเครืองบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ
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การสะสมไมล์ของสายการบิ น
 การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวกรุ
ั ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึนอยู่กบั เงือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทังหมด เป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน
ค่าธรรมเนี ยมนํามันเชือเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่าสุดทีมีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิมทีทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความ
เป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท่ี านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึนอยู่กบั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซึงอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามทีต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในนิวซีแลนด์จะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ ํา เครืองปรับอากาศ ทีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน
 ในกรณีทมีี การจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว บริษทั ฯ ขอ สงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมอาจมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มอี ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นําหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครืองบินคือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชัน
ประหยัด) หากสัมภาระมีนําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพิมได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุ ญาตให้นําขึนเครืองได้ ใบความยาวไม่เกิน เซนติเมตร ( นิว) ความกว้างไม่
เกิน เซนติเมตร ( นิว) ความหนาไม่เกิน เซนติเมตร ( นิว) ซึงขนาดนีรวมล้อ มือจับและกระเป๋ าด้านข้างแล้ว
นําหนักสัมภาระถือขึนเครืองจะต้องไม่เกิน กิโลกรัม ( ปอนด์)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้
ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึงผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์
. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และ มีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมี
วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว 2 ใบ หน้ าตรงพืนหลังเป็ นสีขาวเท่านัน ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง 2 รูป
. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-นามสกุล / สําเนาทะเบียน
สมรส / สําเนาใบหย่า / สําเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณีทอายุ
ี ตงแต่
ั 15 ปี ขนไปและยั
ึ
งศึกษาอยู่ ถึงแม้มบี ตั รประชาชนแล้ว
ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วย)
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. หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษทั ทีท่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน โดยระบุตําแหน่ ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับบริษทั นี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์
หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
. กรณีทเป็
ี นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริ ษทั ฯที คัด
สําเนาไว้ไม่เกิ น 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
. สําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชี เงิ นฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดท
การเงินเดือนปั จจุบนั ด้วย) ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า 6 หลักเพือแสดง
ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู่ภูมลิ ําเนา ในกรณีที
เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บุคคล
ในครอบครัวด้วย (สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี )
. กรณีทบริ
ี ษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1แล้วทางบริษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของผู้
เดินทาง โดยระบุรายชือผูเ้ ดินทางและเหตุผล ทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
. กรณีทเป็
ี นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านัน พร้อมสําเนาบัตรนักเรียน /
นักศึกษาด้วย
. กรณีทเด็
ี กอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดาหรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึง
จะต้องทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยทีบิดา, มารดา จะต้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอ้ าํ นวยการเขตลง
ลายมือชือและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รบั พิ จารณาการขอวีซ่าในกรณี ทีเด็ก
อายุตากว่
ํ า 20 ปี มิ ได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ ายหนึ งหรือฝ่ ายใดร่วมเดิ นทางด้วย
. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง
. หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
. กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
. เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านบัญชี ของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยังประเทศทีระบุ
เท่านัน
การปฏิเสธวีซ่า อันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
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