


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเมืองอ็อคแลนด	-	โอคแลนด
พักที่	SUDIMA
HAMILTON	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองมาตามาตา	-	หมูบานฮอบบิต	-	โรโตรัว	-	ศูนยวัฒนธรรม
พื้นเมืองของชาวเมารี

พักที่	SUDIMA	HOTEL
ROTORUA	หรือเทียบเทา

4 เรนโบวสปริงส	-	ฟารมอะโกรโดม	-	ชมการแสดงการตัดขน
แกะและสุนัขตอนแกะ	-	เมืองเทาโป

พักที่	SUDIMA	HOTEL
ROTORUA	หรือเทียบเทา

5 โรโตรัว	-	โอคแลนด	-	สะพานฮารเบอร	-	Parnell	Village	-
ควีนสสตรีทมอลล

พักที่	SUDIMA
AUCKLAND	หรือเทียบ
เทา

6 สนามบินเมืองอ็อคแลนด	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

1	ส.ค.	60	-	6	ส.ค.	60 50,900	บาท 50,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท

8	ส.ค.	60	-	13	ส.ค.	60 50,900	บาท 50,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท

15	ส.ค.	60	-	20	ส.ค.	60 50,900	บาท 50,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท

22	ส.ค.	60	-	27	ส.ค.	60 50,900	บาท 50,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท

29	ส.ค.	60	-	3	ก.ย.	60 50,900	บาท 50,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท

5	ก.ย.	60	-	10	ก.ย.	60 50,900	บาท 50,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท

12	ก.ย.	60	-	17	ก.ย.	60 50,900	บาท 50,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท

19	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 50,900	บาท 50,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท



ชวงบาย
16.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ชัน้	4)	ประตู	3	ROW	D	สาย

การบิน	ไทยแอรเวย
18.45	น.	ออกเดินทางสูออคแลนด	โดยสายการบิน	ไทยแอรเวย	เที่ยวบินที่	TG	491	(ใชเวลาในการ

เดินทางประมาณ	11	ชม.)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
10.45	น.	เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด	ประเทศนิวซีแลนด	นําทานผานดานตรวจคนเขาเมือง	และศุลกากร

เรียบรอยแลวเวลาทองถิ่นของประเทศนิวซีแลนดเร็วกวาประเทศไทย	5	ชม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมืองแฮมิลตัน	เป็นเมืองที่มีพื้นที่กวาง	มีแมน้ําที่สําคัญ	Hamilton	Gardens	ซึ่งมีดอกไมสี

สดใสนานาชนิดที่มีชื่อเสียง	จากสวนทั่วโลก	มาจัดไวหลากหลายรูปแบบ	นอกจากน้ัน	Hamilton	City	ยังเป็น
เมืองที่เหมาะแกการเรียน	มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือ	The	Waikato	University	เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	SUDIMA	HAMILTON	HOTEL	หรือเทียบเทา

สนามบินนานาชาติ	ที่ใหญที่สุดในนิวซีแลนด	และมีอาคารผูโดยสารใน
ประเทศถึง	2	อาคาร



นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา	พืชผัก	อาหารสด	และแหง	ทุกชนิด	,	เขาเมืองโดยเด็ดขาด

เป็นเมืองใหญที่สุดในนิวซีแลนด	มีประชากรเพียง	1.5	ลานคนเทาน้ัน	และยัง
เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศ	โอคแลนดไดรับการ
จัดอับดับใหเป็นอันดับที่	3	จาก	221	เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก	และยัง
ติดอันดับที่	138	จาก	143	ของเมืองใหญของโลกที่มีคาครองชีพไมสูง	โอค
แลนดเป็นเมืองสมัยใหมและมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา	เป็นเมืองที่รูจักกันดี
วามีอากาศดี	วิวสวย	และผูคนเป็นมิตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUDIMA	HAMILTON	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองมาทามาทา	(MATAMATA)	คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยูใกลๆเทือกเขาไคไม	(KAIMAI

RANGES)	ในเขตไวกาโต	(WAIKATO)	บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด	โดยพื้นที่สวนใหญของเมืองถูกรายลอมไป
ดวยทุงหญาและฟารม	

โดยเฉพาะฟารมที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเมืองชื่อวา	บานฮอบบิท(	HOBBIT	HOLES)	สถานที่หลักสําหรับ
ถายทําฉากภาพยนตรที่มีชื่อเสียงจํานวนหลายเรื่อง	เชน	ปีเตอรแจ็คสัน	(	PETER	JACKSON)	ภาพยนตรไตร
ภาคเดอะลอรดออฟเดอะริงส	(	LORD	OF	THE	RINGS	FILM	TRILOGY)

ฮอบบิตัน	(HOBBITON)	เป็นหมูบานซึ่งเป็นที่ตั้งของ	แบกเอนด	อันเป็นเนินสูงอยูเหนือเขตแบกช็อตโรว	เป็น
ที่อยูของบิลโบ	แบกกิ้นส	โฟรโด	แบกกิ้นส	และ	แซมไวส	แกมจี	ที่น้ียังเป็นจุดเริ่มตนและจุดสุดทายของการผจญ
ภัยในนิยายเรื่อง	เดอะฮอบบิท	และ	เดอะลอรดออฟเดอะริงส
รับประทานอาหารภายใน	HOBITTION

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโรโตรัว	เมืองโรตัวโรเป็นมีที่มีพลังความรอนใตพิภพ	และมีชาวเมารีอาศัยอยูเป็น

จํานวนมากและยังเป็นเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะเหนือ	ดวยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยูในเขต
ภูเขาไฟจึงมีบอโคลนรอนมากมาย	

นําทานสู	TE	PUIA	ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี	เป็นศูนยวัฒนธรรมและศูนยฝึกหัดงานดานการฝีมือของชาว
เมารี	อาทิ	การแกะสลักไม	การทอเครื่องนุงหม	ชมบอน้ําพุรอน	บอโคลนเดือด	สิ่งมหัศจรรยที่เกิดขึน้จากพลัง
ความรอนใตพิภพ	ที่พวยพุงจากพื้นดิน	และ	แรธาตุตางๆ	ตามธรรมชาติ	ที่เกิดจากพลังความรอนใตพื้นดินใน
บริเวณน้ี	

ขางในศูนยมีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไมและทําเครื่องจักสานใหชม	มีพิพิธภัณฑกลางแจง	บานโบราณ
และเรือโบราณตั้งแสดง	มีการแสดงระบําเมารี	และการรองเพลงใหไดรับชมรับฟังกันอยางเพลิดเพลินอีกดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ ต	ทีป่รุงแบบชาวเมารี	พรอมการแสดง	โชวพื้นเมืองของชาวเมารี
นําทานเขาสูทีพ่ัก	SUDIMA	HOTEL	ROTORUA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม



เมืองมาทามาทา	ชนบทเล็ก	ๆ	ทางตอนเหนือของนิวซีแลนด	พื้นที่ที่ถูกลอม
รอบไปดวยเทือกเขาสวยงาม	และฟารมที่แสนอุดมสมบูรณ	ไดกลายเป็นดินแด
นมิดเดิลเอิรธที่เราไดเห็นในฉากภาพยนตรเรื่อง	เดอะ	ฮอบบิท	และยังคง
เนรมิตใหเหมือนตอนที่ใชถายทําภาพยนตรทุกประการ	ซึ่งนอกจากภาพยนตร
เรื่อง	เดอะ	ฮอบบิทแลว

บานในเมืองมาตามาตาที่ใชเป็นฉากในภาพยนตรเรื่อง	เดอะ	ลอรด	ออฟ	เดอะ
ริงส	และ	ภาพยนตรเรื่อง	เดอะ	ฮอบ	บิท

	รับประทานอาหารภายใน	HOBITTION

ตัวแทนของเมืองที่เต็มไปดวยความสนุกสนาน	เน่ืองดวยเป็นเมืองทองเที่ยวที่
มีจุดเดนคือเป็นแหลงรวมความอัศจรรยของ	น้ําพุรอน	ปา	ทุงหญาและ
ทะเลสาบ	อุดมสมบูรณดวยปลาเทราต	เรียกไดวาเป็นเมืองแหงสปาและการ
ทองเที่ยวของ	ประเทศประเทศนิวซีแลนด

โดยรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคุมครองและรักษาศิลปวัฒนธรรมและการ
ชางของเมารีขนานแท	โดยจัดใหมีการถายทอดการสานตะกรา	ทอผาและทอ
เสื่อ	การแกะสลักโบสถ	เรือพาย	อาวุธ	และเครื่องประดับ	ซึ่งงานเหลาน้ีเป็น
สวนสําคัญในการดําเนินชีวิตของชาวเมารีสืบตอกันไป

	รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต	ที่ปรุงแบบชาวเมารี	พรอมการแสดง	โชวพื้นเมืองของชาวเมารี
	พักที่	SUDIMA	HOTEL	ROTORUA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เรนโบว	สปริงซ	(RAINBOW	SPRING)	สถานอนุรักษพันธุปลาเทรา	ที่มีจํานวนนับหมื่น

ตัวจากทะเลสาบมาวางไขตามธรรมชาติ	ชมตนเฟิรนสีเงินสัญลักษณของประเทศ
จากน้ันนําทานสู	อโกรโดม	(AGRODOME)	เป็นฟารมเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็น	สถานที่ทองเที่ยว	แสดงที่

มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	น่ันคือการตัดขนแกะ	แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ	แหงในประเทศนิวซีแลนดแต	ที่อโกร
โดมเป็นสถานแสดงโชวการตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด	นอกจากการแสดงตัดขนแกะแลว	ที่อโกรโดมยังมีการ
แสดงอื่นๆ	เชน	การรีดน้ํานมวัว	และ	การแสดงสุนัขตอนเป็ด	และตอนแกะ	โดยสุนัขแสนรู
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองเตาโป	เมืองซึ่งตั้งอยูรืมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิด	จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มี

ขนาดใหญและลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนดเป็นเมืองตากอากาศและศูนยกลางการตกปลาเทราท	แวะน้ําตก



ฮูกาน้ําตกสีครามขนาดใหญ	มีปริมาณน้ําที่ตกลงมาเฉลี่ยแลว	คือ	2	แสนลิตรตอวินาที	มีตนกําเนิดมาจากแมน้ํา
ไวกาโต	ซึ่งไหลมาจากทะเลสาปเตาโป

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	SUDIMA	HOTEL	ROTORUA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เป็นสวนปาธรรมชาติซึ่งใชเป็นสถานที่นอกจากอนุรักษป าและลําธารตาม
ธรรมชาติแลวยังใชเป็นสถานที่เลี้ยงและเพาะพันธุปลาเทราท	นก	หงส	เป็ด
และสัตวป าพันธุหายาก	มีลําธารนองโกฮาซึ่งเป็น	น้ําแรธรรมชาติที่ไหลเซาะ
มาตามปา	ทีไวรีกามีความหมายวาน้ําที่มีรสหวาน	ชาวเมารีในสมัยโบราณซึ่ง
อาศัยอยูในบริเวณน้ีไดใชน้ําแรน้ี	ใหนักรบที่ไดรับบาดเจ็บและผูเจ็บป วยดื่ม
รักษา	เชื่อวาสมารถบําบัดอาการเจ็บป วยได

เป็นฟารมเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ทองเที่ยว	รอบฟารมที่จัดแตงอยาง
ลงตัวและเป็นธรรมชาติ	ภายในมีอาคารสําหรับจัดการแสดง	สรางเหมือน
โรงนาขนาดใหญ	มีเวทีสูงและอัฒจันทรเป็นชั้น	ๆ	ลดหลั่นกันลงมาสําหรับให
แกะมายืนโชวตัว	และติดปายชื่อสายพันธุของแกะจากทั่วโลก	๑๙	สายพันธุ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองหลวงของการตกปลาเทราตของโลก	จริงหรือไมขนาดของปลาเทราต	จะ
เป็นเครื่องพิสูจนที่ดีที่สุด	(ปลาเทราตที่น่ีตัวใหญจริงๆ)	ชวงปลายเดือน
เมษายนของทุกปี	จะมีการแขงขันตกปลาเทราต	โดยมีนักตกปลาจากทั่วโลก
มารวมประลองฝีมือ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUDIMA	HOTEL	ROTORUA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
นําทานรับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟ ต	
พรอมลองเรือ	Lakeland	Queen	ชมทะเลสาบโรโตรัว	ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว	ทะเลสาบแหงน้ี

ไดชื่อมาจากภาษาเมารีแปลวา	ทะเลสาบแหงที่สอง	เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายรอยปี



กอนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ	อีกหลายแหงในบริเวณที่อยูใกลกันน้ี	ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโตรัว
จากน้ันนําทาน	เดินทางกลับสูเมืองออคแลนด	เมืองที่ใหญเป็นอันดับหน่ึง	เป็นเมืองที่สําคัญทางดานการ

เรียน	การศึกษา	การเงินของนิวซีแลนดชมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา	

ชมสะพานฮาเบอร	ผานชมบานเศรษฐีที่ตั้งอยูบนเนินเขา	จากน้ันนําทานเขาสูใจกลางเมือง	ผานยาน	พาร
แนล	ถนนที่เป็นที่ตั้งของบานเรือน	รานคาเกาแกรุนบุกเบิก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันใหทานชอปป้ิงอยางอิสระในยานใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล	NEW	MARKET	และ

VICTORIA	MARKET	อิสระใหทานได	ชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย	ในเมืองบนถนนควีนส	ซึ่งเป็นแหลง
ขายสินคานานาชนิด	และรานคาปลอดภาษี	ที่มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	SUDIMA	AUCKLAND	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต

ตัวแทนของเมืองที่เต็มไปดวยความสนุกสนาน	เน่ืองดวยเป็นเมืองทองเที่ยวที่
มีจุดเดนคือเป็นแหลงรวมความอัศจรรยของ	น้ําพุรอน	ปา	ทุงหญาและ
ทะเลสาบ	อุดมสมบูรณดวยปลาเทราต	เรียกไดวาเป็นเมืองแหงสปาและการ
ทองเที่ยวของ	ประเทศประเทศนิวซีแลนด

เป็นเมืองใหญที่สุดในนิวซีแลนด	มีประชากรเพียง	1.5	ลานคนเทาน้ัน	และยัง
เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศ	โอคแลนดไดรับการ
จัดอับดับใหเป็นอันดับที่	3	จาก	221	เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก	และยัง
ติดอันดับที่	138	จาก	143	ของเมืองใหญของโลกที่มีคาครองชีพไมสูง	โอค
แลนดเป็นเมืองสมัยใหมและมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา	เป็นเมืองที่รูจักกันดี
วามีอากาศดี	วิวสวย	และผูคนเป็นมิตร

สะพาน	Sydney	Harbour	Bridge	อยูหางจาก	Sydney	Opera	House	ไมมาก
นักใช	เวลาเดินประมาณ	10	นาที	โดย	Sydney	Harbour	Bridge	น้ันเป็นอีก
หน่ึงสัญลักษณของเมือง	Sydney	มีโครงสรางผิวจราจรพาดผานโครงเหล็กถัก
รูปโคง	ตั้งอยูบนอาวซิดนีย	กลางเมืองซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นสะพาน
ระนาบเดี่ยว	ที่ใหญที่สุดในโลก	สรางขึน้ในชวงเศรษฐกิจตกตํ่าในทศวรรษ
1930	เพื่อเป็นสัญลักษณแหงความหวัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUDIMA	AUCKLAND	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม
ใหทานพักผอนอิสระตามอัธยาศัย	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
13.10	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	แอรเวย	เทีย่วบินที	่TG	492
20.25	น.	ถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม

สนามบินนานาชาติ	ที่ใหญที่สุดในนิวซีแลนด	และมีอาคารผูโดยสารใน
ประเทศถึง	2	อาคาร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทที่จะไมรับผิด
ชอบ	หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใช
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา	(เลมสีเลือดหมู)

2.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของ
หามนําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว

3.	บริษทัฯ	ไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมด	หรือบางสวน	และบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ทาง
สถานฑูต	งดออกวีซาใหกับทาน	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก	เอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตาง
ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย

5.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจายกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง
เงินคืน	ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิใ์นการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณี	บริษทัฯ	จะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางตํ่ากวา
15	ทาน	โดยทีจ่ะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน	10	วัน

6.	ในการเดินทางในแตละครั้ง	จะตองมีจํานวนผูเดินทาง	20	ทานขึน้ไป	ราคาน้ีอาจมีการปรับเปลีย่นในกรณีที่
คณะผูเดินทางมีไมถึง	20	ทาน	

1.	กรุณาจองทัวร	กอนการเดินทางอยางนอย	30	วัน	พรอมมัดจําเป็นจํานวน	15,000.-	บาท	ตอ	1	ทาน
2.	กรุณาจองทัวร	กอนการเดินทางอยางนอย	45	วัน	พรอมมัดจําเป็นจํานวน	20,000.-	บาท	ตอ	1	ทาน	(ชวง	ปี

ใหม,สงกรานต)
3.	คาทัวรสวนที่เหลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	14	วันทําการ	หรือกอนออกตัว๋

เครื่องบิน	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง	และไมคืนมัดจํา

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	ชั้นประหยัด	ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)

4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ
6.	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.	คามัคคุเทศกของบริษทัฯ	จากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางใน	ตางประเทศ
8.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท.

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%
2.	คาทําหนังสือเดินทาง	Passport

3.	คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด	*วีซาเดีย่ว	6,100	บาท	ตอ	ทาน	/	วีซากรุป	3,600	บาท	ตอ	ทาน	*
4.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(23	กิโลกรัมตอทาน)

5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง	คาโทรศัพท	คาซักรีด
ฯลฯ

6.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
8.	ทิปเจาหนาที่ขับรถและหัวหนาทัวร	ทานละ	6	NZD	(	ตอวันในการเดินทาง)



เอกสารในการยื่นขอวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ	และสงใหกับทางบริษทัฯ	เพื่อทําวีซากอน	21	วันทําการ	***	(เน่ืองจาก

การยื่นขอวีซาประเทศนิวซีแลนด	ตองใชเวลาในการยื่นวีซา	10	วันทําการ)	***

1.	สําหรับบุคคลทัว่ไป
1.	พาสปอรต	มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกาให

แนบมาดวย)	

2.	รูปถายสี	2”	จํานวน	2	รูป	(ไมสวมแวนตาดํา,	แตงกายสุภาพ,	ไมเอารูปรับปริญญา,	ใสชุดครุย,	หรือใสชุด
ราชการ,	ไมยิ้ม,	พื้นหลังเป็นสีขาว	ตองไมเป็นลวดลาย	และหาม	เป็นภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)

3.	สําเนาทะเบียนบาน,	บัตรประชาชน
4.	กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท	มือถือ	/	เบอรบาน	/	เบอรที่ทํางาน	/	ที่อยู	เพื่อใชในการยื่นขอวีซา
5.	กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว	เอกสารเพิ่มเติมคือ	ทะเบียนสมรส,	ใบหยา,	(ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต)	ใบมรณะบัตร
6.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,	นามสกุล	(ถามี)
7.	หลักฐานการเงิน	สําเนาบัญชีเงินฝาก	(ออมทรัพย	หรือ	ฝากประจํา)	ถายทุกหนาตั้งแตหนาแรก	–	หนาปัจจุบัน

หรือใชเอกสารเป็น	BANK	STATEMENT	ยอนหลัง	6	เดือน	ทีท่างธนาคารออกให	เทานัน้
8.	หนังสือรับรองการทํางาน	(ฉบับจริง)	จากบริษทัทีท่านทํางานอยู	(ภาษาอังกฤษเทานัน้)
8.	1	กรณีทีเ่ป็นพนักงานบริษทัทัว่ไป	ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง	(ภาษาอังกฤษ)
8.	2	กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว	ใชสําเนาทะเบียนการคา	(กรณีเป็นเจาของและคัดไมเกิน	3	เดือน)	หรือ

สําเนาใบทะเบียนพาณิชย	และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ	และชื่อผูเดินทางเป็นหุนสวน	หรือเป็นเจาของ
กิจการดวย

8.3	กรณีทําธุรกิจสวนตัว	(แตไมไดจดทะเบียนการคา)	ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต	(ภาษาอังกฤษ)
8.4	กรณีขาราชการ	ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย)	ไม

สามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได

2.	สําหรับเด็กนักเรียน	นักศึกษา	ทีเ่ดินทางพรอมผูปกครอง	
(เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป)	และขอหนังสือรับรองการเรียน	(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน)	จากโรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัยเทาน้ัน

3.	สําหรับเด็ก	ทีไ่มไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน	18	ปี	(ขอเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี)	
1.	เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง	(บิดาหรือมารดา)	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ

ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา
2.	หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน	(ภาษาอังกฤษ)

3.	กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	15	ปี	ขอสําเนาสูติบัตร	(ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได)
4.	สําเนาบัตรประชาชน	(บิดา	และ	มารดา)

5.	ใบรับรองการทํางานงานของบิดา	หรือ	มารดา
6.	กรณีทีบ่ิดา	หรือ	มารดาเป็นขาราชการ	:	จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด	และสําเนาบัตร

ขาราชการ	1	ชุด
7.	หลักฐานการเงิน	(สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายตั้งแตหนาแรกจนถึงปัจจุบัน)	ของบิดา	หรือ	มารดา
8.	สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง,	บิดาและมารดาของผูเดินทาง

4.	สําหรับบุคคลทีถ่ือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิน่พํานักอยูในประเทศไทย
1.	กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน	(เลมแดง)	ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย	1	เดือน	ดังน้ัน

ตองเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอรต	(เลมเหลือง)	กอน
2.	ทานตองทําการแจงเขา	–	แจงออก	ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน	จึงจะสามารถยื่นวีซาได	(ระยะ

เวลาในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต)

หมายเหตุวีซา
1.	วีซาครอบครัว	สามี	–	ภรรยา	(จดทะเบียนสมรส)	และมีบุตรอายุไมเกิน	18	ปี	เป็น	เดี่ยว	ครอบครัวละ	6,100

บาท
2.	วีซากรุป	วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรตและตองเดินทางไป	–	กลับ	พรอมกรุปเทานัน้	คาวีซาทานละ

3,600	บาท
3.	กรณีทีผู่เดินทาง	มีตัว๋เอง	หรืออยูตอ	ไมกลับพรอมกรุป	ตองยื่นวีซาเดีย่ว	คาวีซาทานละ	6,100	บาท



***	กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพื่อผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน	***

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวก	และประสาน
งานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ดวยเชนกัน

1.	กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษทัใหทราบตัง้แตทําการจองหากลูกคามีความ
จําเป็นตองออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	กรุณแจงใหทางบริษทัทราบกอนออกตัว๋	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิด
ชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

2.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซานิวซีแลนดไมทันกําหนด	และทางบริษทัฯตองออกตัว๋กับ
ทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทัง้หมดกอนการออกตัว่เครื่องบิน	มิฉะนัน้ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ

3.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด	ไมทันกําหนดการออกตัว๋กับทาง
สายการบินและผลวีซาของทานไมผาน	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทัง้หมด

***	ไมรวมคาวีซาเดีย่ว	6,100	บาท	ตอ	ทาน	/	วีซากรุป	3,600	บาท	ตอ	ทาน	/	***
***สําหรับรายการน้ี	ไมมีหองพัก	Triple	Room***

ทิปเจาหนาทีข่ับรถและหัวหนาทัวร	ทานละ	6	NZD	(	ตอวันในการเดินทาง	)	เพื่อขวัญและกําลังใจของ
เจาหนาทีน่ะคะ

***	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	***	***	สายการบิน	และโปรแกรมทีร่ะบุไว	อาจมีการ
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	***

***	โปรแกรมน้ีไมมีแถมกระเปาเดินทางใหนะคะ	***

ไมมีราคาเด็ก

1.		กรณียกเลิก	ชวงเทศกาล	เชน	ปีใหม	สงกรานต	ชวงเดือนตุลาคม	ตองยกเลิกลวงหนากอน	45	วัน	จะ
ไมเก็บคามัดจํา

2.		กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย	30	วันทําการ	มิฉะน้ัน	ทางบริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจํา
3.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	21	วันทําการ	ทางบริษทั	ฯ	มีความจําเป็นตองหัก	50	%	ของอัตราคาบริการ

ทั้งหมด
4.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	14	วันทําการ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด


