


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเมืองอ็อคแลนด	-	โอคแลนด	-	สะพานฮารเบอร	-
ยอดเขาอีเดน

พักที่	AUCKLAND	CITY
หรือเทียบเทา

3 เมืองมาตามาตา	-	หมูบานฮอบบิต	-	โรโตรัว	-	เทปุยยา	-	ศูนย
วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี

พักที่	ROTORUA	–
SUDIMA	/	HOLIDAY
INN	HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 ฟารมอะโกรโดม	-	โรโตรัว	-	ชมการแสดงการตัดขนแกะและ
สุนัขตอนแกะ	-	เรนโบวสปริงส	-	ทะเลสาบเทคาโป	-	น้ําตกฮูก
า

พักที่	ROTORUA
SUDIMA	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 ถํ้าไวโตโม	-	โอคแลนด	-	ควีนสสตรีทมอลล พักที่	AUCKLAND	CITY
HOTEL	หรือเทียบเทา

6 สนามบินเมืองอ็อคแลนด	-	สนามบินสุวรรณภูมิ



15.30	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	2	แถว	D
เคานเตอรสายการบินไทย	(TG)	เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.45	น.	เหินฟาสู	อ็อคแลนด	ประเทศนิวซีแลนด	โดยเที่ยวบินที่	TG	491

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงบาย
12.05	น.	เดินทางถึง	เมืองอ็อคแลนด	ประเทศนิวซีแลนด	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทาน

เดินทางสูตัวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติม๋ซํา)
ชมเมืองอ็อคแลนด	เมืองที่ใหญอันดับหน่ึง	และเป็นเมืองที่สําคัญทางดานการคา	การศึกษา	การเงิน
นําทานชมทาเรือริมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา	นําทานผานอาวของเมืองอ็อคแลนดที่สวยงาม

สามารถมองเห็นสะพานฮารเบอร	และเรีอเป็น	รอย	ๆ	ลําตามริมอาว
ชมเขาอีเดน	ภูเขาไฟที่ดับแลว	สามารถมองเห็นทิวทัศนของ	เมืองอ็อคแลนดแลนดทั้งเมืองไดอยางชัดเจน

แบบ	360	องศา	จากน้ันใหทานไดชอปป้ิงและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยบนถนนควีนส	ซึ่งเป็นแหลงขายสินคา
นานาชนิด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	AUCKLAND	CITY	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติม๋ซํา)

สนามบินนานาชาติ	ที่ใหญที่สุดในนิวซีแลนด	และมีอาคารผูโดยสารใน
ประเทศถึง	2	อาคาร



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

เพื่อชมพื้นที่ที่เคยเป็นภูเขาไฟมอดไปแลว	และ	อุดมสมบูรณมีหญาเขียว
สวยงามทิ้งไวแตเพียงหลุมกวางๆ	ที่เป็นรองรอยของปากปลองภูเขาไฟเทาน้ัน
วิวทิวทัศนตรงยอดเขาอีเดนถึงจะเรียกวายอดเขา	แตความสูงจากระดับน้ํา
ทะเลเพียง	196	เมตร	ที่เกาะเหนือน้ีอากาศยังไมหนาวเย็นมาก	บนยอดเขาอี
เดนลมแรงจะไดสัมผัสความเย็น	กอนมุงหนาสูเกาะใตเพื่อไปสัมผัสความเย็น
จริงๆ

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	AUCKLAND	CITY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองมาตามาตา	เยี่ยมชม	หมูบานของชาวฮอบบิท	(	HOBBITONMOVIE	SET	)	สัมผัส

ประสบการณเบื้องหลังของสถานที่ถายทําภาพยนตรไตรภาค	ฟอรมยักษ	เรื่อง	ลอรด	ออฟ	เดอะ	ริงส	และ	เดอะ
ฮอบบิท	ขอผูกํากับ	เซอรปีเตอรแจคสัน	ใหทานไดชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟารมเลี้ยงแกะ	ที่มีพื้นที่มากกวา
พัน	เอเคอร	ประกอบกับวิวทิวทัศนของเทือกเขา	ไคไมเรนจ	(	Kaimai	Ranges	)	อันตระการตา
นําชมหมูบานฮอบบิทในภาพยนตรดังเรื่อง	The	Hobbit	มีจํานวน	44	หลัง	แตละหลังถูกออกแบบใหแตกตาง

กันไป	บางหลังก็ปกคลุมไปดวยหญาและบางหลังก็	ปลูกดอกไมสวยงามหนาบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	เมืองโรโตรัว	เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพที่ชาวเมารี	อาศัยอยูเป็นจํานวนมาก

เพราะเป็นเมืองที่มีความรอนจากใตดินที่สามารถปรุงอาหารไดโดยการนําเน้ือสัตวไปฝังในดินที่มีความรอนสูง
จนกวาจะสุก	อาหารน้ีชาวเมารี	เรียกวาแฮงงิ	(HANGI)	นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ
ของเกาะเหนือที่นักทองเที่ยวนิยมมากที่สุด
นําทานสู	TE	PUIA	ซึ่งเป็นศูนยวัฒนธรรมและศูนย	ฝึกหัดงานดานการฝีมือของชาวเมารี	อาทิ	การแกะสลัก

ไม	และการทอเครื่องนุงหม
พรอมชมบอน้ําพุรอน	บอโคลนเดือด	สิ่งมหัศจรรยที่เกิดขึน้จากพลังความรอนใตพิภพ	ที่พวยพุงจากพื้นดิน

โดยผสมแรธาตุตางๆตามธรรมชาติ



ชวงคํ่า
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	ROTORUA	–	SUDIMA	/	HOLIDAY	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี	พรอมชมโชวการแสดงของชาวเผาเมารี

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

ตัวแทนของเมืองที่เต็มไปดวยความสนุกสนาน	เน่ืองดวยเป็นเมืองทองเที่ยวที่
มีจุดเดนคือเป็นแหลงรวมความอัศจรรยของ	น้ําพุรอน	ปา	ทุงหญาและ
ทะเลสาบ	อุดมสมบูรณดวยปลาเทราต	เรียกไดวาเป็นเมืองแหงสปาและการ
ทองเที่ยวของ	ประเทศประเทศนิวซีแลนด

ศูนยวัฒนธรรมและศูนยฝึกหัดงานดานการฝีมือของชาวเมารี	อาทิ	เชน	การ
แกะสลักไม	และการทอเครื่องนุงหม	พรอมชมบอน้ําพุรอน	บอโคลนเดือด	สิ่ง
มหัศจรรยที่เกิดขึน้จากพลังความรอนใตพิภพที่พวยพุงจากพื้นดิน	และแรธาตุ
ตาง	ๆ	ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความรอนใตพื้นดินในบริเวณน้ี	ชมนกกีวี
สัตวสัญลักษณของประเทศนิวซีแลนดที่หาชมไดยาก

	รับประทานอาหารคํ่าที่ปรุงแบบชาวเมารี
	พักที่	ROTORUA	–	SUDIMA	/	HOLIDAY	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

โดยรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคุมครองและรักษาศิลปวัฒนธรรมและการ
ชางของเมารีขนานแท	โดยจัดใหมีการถายทอดการสานตะกรา	ทอผาและทอ
เสื่อ	การแกะสลักโบสถ	เรือพาย	อาวุธ	และเครื่องประดับ	ซึ่งงานเหลาน้ีเป็น
สวนสําคัญในการดําเนินชีวิตของชาวเมารีสืบตอกันไป



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานสู	อะโกรโดม	(AGRODOME)	ฟารมเลี้ยงแกะใหญแหงหน่ึงของเมืองโรโตรัวชมการแสดงของแกะ

พันธุตางๆที่เดินเรียงรายบนเวทีใหทานชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกตางกันของสายพันธุ
ตางๆ	ใหทานสัมผัสถึงความ	นารักของการปอนอาหารเจาแกะตัวนอย	ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขน
แกะ	และการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู
นําทานสู	เรนโบว	สปริง	(	RAINBOW	SPRINGS)	สถานอนุรักษพันธปลาเทรา	ที่มีปลาเทรานับหมื่นตัว

จากทะเลสาบมาวางไขตาม	ธรรมชาติและทานยังสามารถชมตนเฟิรนสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณของประเทศ
นิวซีแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารไทย

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	ทะเลสาบเทาโป	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดของประเทศนิวซีแลนด	และเป็นแหลงที่อยู

ของปลาเทราสีรุง
นําทานชมน้ําตกฮูกา	อันงดงามของแมน้ําไวคาโตกระโจนผานชองเขาแคบ	ๆ	และขามชั้นหินสูง	11	เมตร

กลายเป็นน้ําตกที่สวยงามยาม	ตองแสงแดด
นอกจากน้ียังไหทานไดชมการนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท	ที่ตื่นเตนของเกาะเหนือ	และชมการกระโดดบันจี้	ที่

เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกลาจาก	นักทองเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด	**(รายการเจ็ทโบทและ
การกระโดดบันจี้เป็นทัวรนอกรายการ	สําหรับทานที่ตองการจะรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ	กรุณาติดตอหัวหนา
ทัวร)
จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองโรโตรัว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	ROTORUA	SUDIMA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

ตัวแทนของเมืองที่เต็มไปดวยความสนุกสนาน	เน่ืองดวยเป็นเมืองทองเที่ยวที่
มีจุดเดนคือเป็นแหลงรวมความอัศจรรยของ	น้ําพุรอน	ปา	ทุงหญาและ
ทะเลสาบ	อุดมสมบูรณดวยปลาเทราต	เรียกไดวาเป็นเมืองแหงสปาและการ
ทองเที่ยวของ	ประเทศประเทศนิวซีแลนด



รายการเจ็ทโบทและการกระโดดบันจี้เป็นทัวรนอกรายการ	สําหรับทานทีต่องการจะรวมสนุกกับ
กิจกรรมตางกรุณาติดตอหัวหนาทัวร

จะไดเพลิดเพลินกับการแสดงของสุนัขตอนแกะ	ที่โชวลีลาวิ่งตอนแกะอยาง
แสนรู	และไดสนุกกับการปอนอาหารแกะ	ปอนนมลูกแกะตัวนอย	พรอมฝึกรีด
นมวัวดวย	รวมถึงชมการโชวแกะสายพันธุตางๆ	การสาธิต	ตัดขนแกะ	และ
กระบวนการทอขนแกะเป็นเสื้อผา	เครื่องนุงหม	สิ่งของเครื่องใช	และ
ผลิตภัณฑตางๆจากแกะ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารไทย

ทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด	มีสีเขียวอมฟา	ซึ่งสีพิเศษน้ีเกิดจากแรธาตุ
ผสมกับธารน้ําแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูทะเลสาบแหงน้ีใน
ฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ําแข็ง	สามารถเลนสเก็ตน้ําแข็งได

เป็นน้ําตกที่ใหญที่สุดในแถบแมน้ําไวกาโต(	Waikato	)	ที่ซึ่งแมน้ําไวกาโตกระ
โจนผานชองเขาแคบ	ๆ	และขามชันหินสูง	11	เมตรซึ่ง	มีกระแสน้ําตกลง
มากกวา	300,000	ลิตรตอวินาที	เป็นน้ําตกที่สวยงามเมื่อตองแสงแดด	ฝอยน้ํา
ที่เย็นเฉียบจะ	ทอประกายสีเขียวอมฟากอนไหลลงสูสระน้ําเบื้องลาง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ROTORUA	SUDIMA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผานฟารมเลี้ยงแกะ	ฟารมกวาง	ฟารมวัว	และเนินเขานอยใหญสู

เมืองไวโตโมที่มีถํ้ าหนอนเรืองแสงอันเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบารบีคิว	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเขาชม	ถํ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม	(WAITOMO	CAVES)	ถํ้าที่มี	หนอนเรืองแสงเปลง

ประกายระยิบระยับเป็นลาน	ๆ	ตัว	ดั่งดวงดาวบนทองฟายามคํ่าคืนนับเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่หาดูได
ยาก	โดยไกดทองถิ่นจะนําทานน่ังเรือ	เขาไปในถํ้าอันเงียบสงบอันเป็นที่อยูของหนอนเรืองแสงและทานจะไดชม



ความงดงามของถํ้าหินงอกหินยอยที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติเป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของ	นิวซีแลนดอีกแหง
ที่พลาดไมได
หลังจากน้ันนําทานกลับ	เมืองอ็อคแลนด	อิสระให	ทานได	ชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตางๆ	ตามอัธยาศัย	ซึ่งบน

ถนนควีนส	ซึ่งเป็นแหลงขาย	สินคานานาชนิดใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	AUCKLAND	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบารบีคิว	ณ	ภัตตาคาร

คือ	ถํ้าหน่ึงเดียวในโลก	ที่คุณจะสามารถเห็นดาวไดทั้งที่อยูใตโลก	มันเป็น	1
ใน	ถํ้ายอดนิยม	ของนิวซีแลนด	ถํ้าน้ีไมไดงดงามเพียงเฉพาะตัวถํ้าเทาน้ัน	แต
ยังรวมถึงผูอาศัยในถํ้าน้ีดวยอีกตางหาก	น้ันคือ	หนอนเรืองแสง

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

ชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตางๆ	ตามอัธยาศัย	ซึ่งบนถนนควีนส	ซึ่งเป็นแหลงขาย
สินคานานาชนิดใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
	พักที่	AUCKLAND	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานอิสระชอปป้ิง
จากน้ันเดินทางสูสนามบินนานาชาติของเมืองออคแลนด

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
14.10	น.	ออกเดินสูกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบิน	TG492
20.25	น.	เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ.....	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม



สนามบินนานาชาติ	ที่ใหญที่สุดในนิวซีแลนด	และมีอาคารผูโดยสารใน
ประเทศถึง	2	อาคาร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร	จํานวน	15	ทาน	ขึ้นไป	หากผูโดยสารที่เป็นผูใหญตํ่ ากวา	15	ทาน
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
2.	ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน	(ปรับภาษีน้ํามัน	ณ	วันที่

21ส.ค.60)
3.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร	จํานวน	15	ทานขึน้ไป	หากจํานวนผูโดยสารตํ่ากวา	15	ผูใหญ

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
4.	บริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคาน้ีไปแลว
5.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตัว๋ที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง	ๆ	ที่จะมาเดินทางกับคณะ

เราหากเที่ยวบินลาชา	หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน	กรุปไมสามารถออกเดินทาง
6.	หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน	กรุณาแจงใหเราทราบใน

ตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย	10	วัน	เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึน้อยูกับสาย
การบินจะพิจารณาให
7.	กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว	หรือ	มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก	ประเทศ	โดยไมตองยื่นวีซา	เชน	บัตรเอเบค	ฯลฯ	ทางบ

ริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ	เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา
หนาตรวจคนเขาเมือง
8.	กรณีลูกคาจอยแลนด	ไมใชตัว๋	ไมไดเดินทางพรอมคณะตั้งแตเมืองไทย	ทางบริษทัฯ	จะไมทําประกันการเดินทาง

ให	เน่ืองจากไมตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม
9.	เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

1.	เก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000.-	บาท	เป็นเงินสด	ตอการจองทัวรหน่ึงทาน	ทานตองเตรียมเอกสารให
ทางบริษทัฯ	เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซา	กอนวันเดินทางอยางนอย	21วัน	หรือ(	3	สัปดาห	)	ใน
ขอการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด	หากเอกสารทานลาชาไมทันกําหนดหรือไมครบตามมาตรฐานที่สถานทูต
กําหนดในเรื่องการงาน	และการเงิน	หรือการใหขอมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทําใหสถานทูตปฏิเสธการออกวีซา	บริษทัฯ
จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด	หรือหากออกตัว๋แลว	บริษทัฯไมสามารถคืนคาตัว๋ไดเพราะเป็นเงื่อนไข
ของสายการบิน
2.	สําหรับสวนทีเ่หลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย	14	วันทําการ

สําหรับทานทีร่อผลวีซา	หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทัง้หมด	หากบริษทัฯ	ไมไดรับ
เงินครบทัง้หมดกอนวันเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทาง	โดยสายการบินไทย	(TG)
2.	คาโรงแรมที่พัก	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คารถรับสงระหวางนําเที่ยว,	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ,	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
4.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5.	คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000

บาท	สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเทีย่วกับทัวรเทานัน้	เงื่อนไขการคุมครอง
5.1	หากลูกคาเดินทางไปกอนคณะ	กรมธรรมประกันไมคุมครอง	ตองทําประกัน(รายเดี่ยว)	ลูกคาสามารถจัดทําเอง
ได	หรือกรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษทัฯ	
5.2	ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุตํ่ า	กวา	6	เดือนหรือเกิน	79	ปีขึน้ไป	
5.3	ลูกคาอายุ	6	เดือน	-15	ปี	และ	75-79	ปี	คุมครอง	50%	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม	
5.4	ลูกคาที่ไมไดเดินทางจากประเทศไทยพรอมกับกรุป	บริษทัจะคืนคาประกันการเดินทางใหทานละ	200	บาท
6.	คาน้ํามันจากสายการบิน	และคาภาษีสนามบิน	ณ	วันที	่3	กุมภาพันธ	2560	และบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการ

ปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึน้หลังจากน้ี
7.	ราคารวมวีซาแลว	กรณีมีวีซานิวซีแลนดอยูแลว	คืนใหทานละ	3,000	บาท
8.	คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด	หากตองการยื่นวีซาเดีย่วจายเพิม่	2,500	บาท

หรือ	จําเป็นตองใชพาสปอรตไมยื่นพรอมคณะ	ตองจายคาวีซาเพิม่



1.	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
2.	กรณีที่ตองมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม	ตองขอเก็บคาแปลเอกสารเพิ่มตางหากจากคาวีซา
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัมตอทาน)
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
6.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
7.	คาทิปไกด	คาทิปคนขับรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย	2	เหรียญตอวัน	ตอคน	สวนคาทิปคนยกประ

เปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง	เพราะโรงแรมสวน
ใหญไมมีพนักงานยกกระเปาเพียงพอ
8.	ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถและไมรวมกระเป า
9.	ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม	เน่ืองจาก	โดยสวนใหญโรงแรมจะขายอินเตอรเน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

เอกสารในการขอวีซา
1.	หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	รูปถาย	2	รูป	ขนาด	1	น้ิวครึ่งหรือ	2	น้ิว
3.	สําเนาทะเบียนบาน	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	สําเนาทะเบียนสมรส	(ถามี)
4.	ใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยู	(ใชภาษาอังกฤษเทาน้ัน)	สําเนาทะเบียนการคาถาเป็นเจาของ

กิจการประวัติการทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทั้งหมด	รวมถึง	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพท
5.	ขาราชการจะตองมีจดหมายรับรองจากตนสังกัด	และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ	1	ชุด
6.	หลักฐานการเงิน	ใชสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือฝากประจํา	ยอนหลัง	6	เดือน	หรือ	statement

ยอนหลัง	6	เดือน	(การยื่นวีซาใชเวลาประมาณ	10	-15	วัน	ทําการขึ้นอยูกับสถานฑูต)
7.	เด็กอายุตํ่ ากวา	16	ปี	จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง	(บิดาและมารดา)	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตอง

มีหนังสือยินยอมจากมารดา	หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตองมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา	พรอมเอกสาร
สําเนา	ทะเบียนบาน+บัตรประชาชน	และการเงินของบิดาหรือมารดา
8.	หลักฐานประวัติการศึกษา	(สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา)	อาทิ	หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง)	กรณี

ปิดเทอมใชสําเนาบัตรนักเรียน	หรือใบวุฒิบัตร	ใบแสดงผลการเรียน	ใบรายงานจากโรงเรียน
9.	ใบเปลี่ยนชื่อ	(ถามีสําคัญมาก)
10.	กรณีถาเป็นครอบครัวที่มีสามี	ภรรยา	และมีบุตรอายุไมเกิน	20	ปี	เดินทางดวยกันสามารถยื่นวีซารวมกันได

เป็นวีซาครอบครัว
11.	กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
12.	หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา	กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่น

หนังสือเดินทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา
13.	ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ	10	-15	วัน	หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถ

ดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม	หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน	จําเป็น
ตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซาแลวถายเรคคอรดการเดินทางใหทางบริษทัทัง้เลมเพื่อยื่นเป็นวีซา
เดีย่วเทานัน้แลวตองมีเวลานําเลมพาสปอรตเขาไปติดผลวีซาโดยใชเวลา	5วันทําการในการมาแปะผล
วีซา	หากทานไมแจงใหทราบ	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใด	ๆ	ทั้งสิ้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซา	
1.	หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด	หรือ	หากตองการยื่น

คํารองขอวีซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม	พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครัง้
2.	หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทัง้หมด
3.	หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเน่ืองมาจากการใชหลักฐานปลอม	บิดเบือนขอเท็จ

จริง	หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิก

วีซาของทาน	ขึน้อยูกับทางบริษทัฯ	จะพิจารณา	และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึน้อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได	ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ



ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน
**กรุณาเตรียมเอกสารทีข่อไวขางตนใหครบตามทีก่ําหนดเพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอ

วีซา**
****	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับยื่นวีซา	หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา	ไมตรง

ตามเงื่อนไขทีจ่ะยื่นทองเทีย่ว***

ราคาทัวรรวมคาวีซากรุป	หรือ	วีซาครอบครัวแลว	หากทานตองการยื่นวีซาเดี่ยวกรุณาจายเพิ่ม	2,500	บาท
หรือมีเหตุจําเป็นตองใชพาสปอรตตองยื่นวีซากอนคณะ	บริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะวีซากรุปหรือครอบครัว
เทานัน้	(เงื่อนไขการยื่นวีซาขึน้อยูกับเอกสารของทาน	ทางบริษทัฯ	จะเป็นคนพิจารณา)

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตัว๋เครื่องบิน	คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงินคืน
ได	หากผูเดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี
1.	แจงลวงหนาไมนอยกวา	51	วัน	กอนเดินทาง	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.	แจงลวงหนา	31-50	วัน	กอนเดินทาง	หักคามัดจําทานละ	20,000	บาท
3.	แจงลวงหนา	21-30วัน	กอนเดินทาง	หักคาคาใชจาย	50%	จากราคาทัวร
4.	แจงลวงหนา	1-20	วัน	กอนเดินทาง	จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด	รวมถึงหากยกเลิกในวันเดินทาง	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด


