
 
 

 

 



 
 

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ เสาร์ 
16.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสาร

ขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19  เคานเ์ตอร์สายการบินไทย 
(TG) เจ้าหน้าทีข่อง WORLDWIDE VACATION คอยต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง  

 
 

18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG491   
วันท่ีสอง โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว  อาทติย์ 
10.45 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่

ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร
ของประเทศ  

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโรโตรัว ซึง่ได้ชื่อวา่เป็นเมือง

พลงังานความร้อนใต้พภิพ จากนัน้น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Thai 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.co.nz  

วันท่ีสาม อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi 
Dinner 

จันทร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเข้าชมอะโกรโดมฟาร์ม แหล่งทอ่งเที่ยวการเกษตรที่โดง่ดงัทีสุ่ด

ของเกาะเหนอื ชมการแสดงของแกะพนัธ์ุตา่งๆการประมลูแกะ การตดัขน
แกะ สนกุกบัการป้อนนมลูกแกะตวัน้อยๆ ให้ทา่นสมัผสัถงึความนา่รัก
ประทบัใจกบัการต้อนแกะโดยสุนขัแสนรู้ อนัเป็นกิจวตัรที่มาตีแผ่ให้
นกัทอ่งเที่ยวได้ชมในแง่มมุของความสนกุสนาน จากนัน้น าทา่นเข้าชม
เรนโบวส์ปริง (Rainbow Spring) ได้รับการปรับโฉมครัง้ใหญ่เพื่อต้อนรับ
ผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ บอ่น า้เรนโบวเ์ป็นบอ่น า้แร่ซึง่ผลิตน า้
จ านวน 2.5 ล้านลิตรตอ่วนั เป็นที่อยูอ่าศยัของปลาเทร้ามีถ่ินก าเนิดจาก
ทวีปอเมริกาเหนือร่มร่ืนด้วยพนัธ์ไม้พืน้เมืองได้แก ่ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิล
เวอร์เฟิร์น ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาติ  นอกจากนีย้งัมีนกพืน้เมือง
สายพนัธ์ตา่งๆหลายชนิดอาทิ นกทยุ (TUI), นกพิราบพืน้เมือง, นกแก้ว
เกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็นนกที่ได้รับการคุ้มครอง นอกจากนีย้งัมี
กิง้กา่ทวัทารา สตัว์กอ่นประวติัศาสตร์ทีอ่าศยัอยูเ่ม่ือ 225 ล้านปีกอ่น
คริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูไ่ด้ยาวนานถงึ 100 ปี หรือมากกวา่นัน้ KIWI 
HOUSE บ้านของนกกีวีที่มีอยูเ่ฉพาะในนวิซีแลนด์เทา่นัน้เป็นสตัว์
พืน้เมืองที่มีชีวิตอยูถ่งึ 70ล้านปีมาแล้ว 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าเข้าชมศนูย์วฒันธรรมพืน้เมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศนูย์การแสดง

งานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลกัไม้ของชายหนุม่ชาวเมารี เคร่ือง
จกัสาน พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณและเรือโบราณตัง้แสดงด้วย 
บริเวณบอ่น า้พรุ้อนมีจดุเดน่คือ บริเวณสะพานข้ามล าธาร ที่สามารถ
มองเห็นน า้พใุหญ่ที่พุง่ขึน้ให้ชมชัว่โมงละ 2-3 ครัง้ เฉล่ียวนัละ 14 ครัง้ สูง
ประมาณ 50-60 ฟตุนานประมาณ 5-15 นาที, บอ่โคลนเดือด 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนันา่ทึง่ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรส
กับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดงพืน้เมืองแบบเมารีที่
อนุรักษ์ไว้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม 

Buffet 

http://www.millenniumhotels.co.nz/


 
 

 

 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา่ใน
ระดบัเดียวกนั 

www.millenniumhotels.co.nz  

วันท่ีส่ี โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ า้หนอนเรืองแสง - ไครส์เชร์ิช อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นเดินทางสู่ไวโตโม ่เมืองเล็กๆซึง่เป็นที่ตัง้ของถ า้ไวโตโม่ (Waitomo 

Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ
กว่า 12 ล้านปี ท่านจะพบกับห้องโถงกว้างที่ เ รียกว่า “คาธีดรัล” 
(Cathedral) ที่ได้ชื่อนีเ้พราะหินงอกหินย้อยที่อยูภ่ายในมุมหนึ่ง มีรูปร่าง
คล้ายออร์แกนในโบสถ์ มีนกัร้องชื่อดงัหลายท่านได้เคยมาอดัเสียงที่ถ า้
แหง่นี ้เพราะเชื่อวา่เสียงที่ได้มีความไพเราะมาก แล้วล่องเรือเล็กพิสูจน์
ความมหัศจรรย์อันน่าทึ่งของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ที่เปล่ง
ประกายแสงระยิบระยบัทัว่อาณาบริเวณผนงัถ า้มานานนบัพนัปีมองดรูาว
กบัแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า จากนัน้เดินทางสู่ โรโตรัว (Rotorua) 
เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เมืองนีอุ้ดมไปด้วย
แหล่งก าเนิดของน า้พุร้อน, บ่อโคลนเดือด, ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วย
ปลาเทราต์ และถ่ินของชาวเมารี ท าให้เมืองนีเ้ต็มไปด้วยความสนกุสนาน 

 
 

 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet 
13.00 น. เดินทางกลบัสู่โอ๊คแลนด์ น าทา่นสูส่นามบิน เพือ่เดินทางสู่เมืองไครส์เชิร์ช  
17.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ   
18.25 น. ถงึสนามบินเมืองไครส์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามวา่เป็น “เมืององักฤษ

นอกเกาะองักฤษ” บ้านเรือนแบบชาวองักฤษและแมน่ า้เอวอน แมน่ า้สาย
เล็กๆนา่รักทีส่องฟากฝ่ังเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย  

 
21.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL  หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www3.hilton.com  

วันท่ีห้า ไครส์เชร์ิช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ -  
ธารน า้แขง็ฟรานซ์โจเซฟ 

พุธ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.15 น. คณะนั่งรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งวิ่งระหว่างฝ่ังตะวันออกกับฝ่ัง

ตะวนัตก เชื่อมระหวา่งเมืองไคร้สท์เชิร์ชกบัเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟ
สายนีไ้ด้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก 
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง และธรรมชาติที่
ยงัคงงดงามบริสุทธ์ิ เสนห่์ของนิวซีแลนด์มีมากกวา่ที่เราเห็น ประเทศนีไ้ด้
ถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตร์สุดยอดอมตะ นักเดินทาง
หลายคนที่อยากจะย้อนรอยต านานของหนงัเร่ือง เดอะลอร์ดออฟเดอะ
ริงส์ เม่ือถึงสถานีรถไฟอาเธอร์พาสส์ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนือ้ที่ 
94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้
ค้นพบเส้นทางนีใ้นปี 1864 ในช่วงยุคต่ืนทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยงัเมืองไคร้สท์เชิรช์ 

 

10.42 น. รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสูเ่มืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยคุต่ืนทอง
ศนูย์กลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมยัโบราณเป็น
ส่ิงที่ชาวเมารีน ามาท าเคร่ืองประดบัและอาวธุ เข้าชมโรงงานเป่าแก้ว และ
โรงงานหยก เดินชมและเลือกซือ้เคร่ืองประดบัรวมทัง้ ติกิ (Tiki) เคร่ืองราง
ของเมารีที่แกะสลกัอยา่งสวยงาม  

http://www.millenniumhotels.co.nz/
http://www.hilton.com/


 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. เดินทางตอ่สูธ่ารน า้แข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมือง

เล็กๆ มีชื่อมากในเร่ืองธารน า้แข็ง จงึท าให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั
ที่สุดของฝ่ังตะวนัตกแหง่นีธ้ารน า้แข็งที่มีชื่อเสียงมากทีสุ่ดสองแหง่ภายใน
อทุยานแหง่ชาติเวสต์แลนด์ได้แก ่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลา
เซีย ความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของธารน า้แข็งมีความยาวประมาณ 
13 กิโลเมตร กลาเซียทัง้สองแหง่นีไ้หลมาจาก บริเวณท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดเวลาหรืออาจกล่าวได้วา่มีเพียงไมก่ี่แหง่ในโลก ที่จะสามารถเข้าถงึ
ธารน า้แข็งได้งา่ยดายเชน่นี ้ (หากทา่นมีความประสงค์ที่จะบนิส ารวจ Fox 
หรือ Franz Josef Glacier กรุณาสอบถามหวัหน้าทวัร์และต้องจอง
ล่วงหน้า 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือ

เทียบเทา่ในระดบั 
www.scenichotelgroup.co.nz  

วันท่ีหก ธารน า้แขง็ฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวา
คาตปูิ - ควีนส์ทาวน์- น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค 

พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นไปชมธารน า้แข็งฟ็อกซ์ (Fox Glacier) มีต านานพืน้บ้านของชาว

เมารีวา่ มาจากชื่อชายหนุม่ในต านานซึง่ตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครัน้
ตอ่มาหญิงคนรักของเขาเสียใจและร้องไห้จนน า้ตาได้ปกคลุมหบุเขา และ
กลายเป็นน า้แข็งในที่สุด แล้วออกเดินทางตอ่ผ่านเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์
นิวซีแลนด์ที่รวมอทุยานแหง่ชาติไว้ถงึ 4 แหง่ ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น
ดินแดนแหง่ความเขียวขจี ผ่านเข้าเมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและยงัเป็นประตสูู่เวสต์แลนด์เนชัน่แนลพาร์ค  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. จากนัน้น าคณะเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวง

แห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ริมเนินเขา นอกจากนีย้ังอยู่ริม
ทะเลสาบและโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่
เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภยัทกุ
ชนิดในทกุฤดกูาล  อิสระให้ทา่นเดินเล่นชมเมืองที่มีร้านค้าเปิดให้บริการ
ถงึ 22.00 น. ของทกุวนั ทา่นสามารถเลือกซือ้สินค้าหลากหลาย, เสือ้ผ้า
ขนแกะ, เสือ้ไหมพรม และของที่ระลึก แล้วนัง่กระเช้าลอยฟ้าชมพระ
อาทิตย์อสัดงที่ Skyline Gondola หากใครมาเยือนเมืองนีแ้ล้วไม่ได้ขึน้
กอนโดลา ก็แสดงวา่ยงัมาไมถ่งึ เพราะที่นี่เป็นจดุชมวิวที่ดีที่สุดในบริเวณ
นี ้สามารถชมทศันียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศาบริเวณนี ้
สามารถชมทศันียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศา 

(209 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Buffet 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT 

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันท่ีเจด็ ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม 
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์ 

ศุกร์ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
07.30 น. น าคณะท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอุทยาน

แหง่ชาติฟยอร์ดแลนด์ มีลกัษณะภูมิประเทศที่สูงชนัและซบัซ้อนมีชายฝ่ัง
ที่ขรุขระป่าทบึ และสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงท าให้
บริเวณนี ไ้ม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พื น้ที่แห่งนี มี้  

 

http://www.scenichotelgroup.co.nz/
http://www.millenniumhotels.com/


 
 

 

เอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการคุ้ มครองเป็นพิเศษและก็ได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลก มีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของ
ประเทศ แล้วเดินทางตอ่ระหวา่งทางแวะชม Mirror Lake เป็นทะเลสาบ
เล็กๆบนภูเขามีภาพสะท้อนของภูเขาในทะเลสาบ ลอดอโุมงค์โฮเมอร์แวะ
ถา่ยรูปกบั The Chasm เป็นรอยแตกของแผ่นดินและแม่น า้จะไหลผ่าน
รอยแตกแคบๆซึง่มีความลึก 22 เมตร น าท่านลงเรือ Real Journey ล่อง
ชมธรรมชาติอนัสวยงามของชอ่งแคบมิลฟอร์ด 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ Local 
บา่ย เรือล่องชมความงามของฟยอร์ด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธาร

น า้แข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึงของน า้ตกสูง 160 เมตร 
น า้ตกแหง่นีต้ัง้ชื่อตามภรรยาทา่นผู้วา่การนิวซีแลนด์ที่มาเย่ียมชมสถานที่
แห่งนี ้ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกนัว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ใน
ทะเลที่สูงที่สุดในโลก ชม Seal Rock ซึง่เป็นที่อยูอ่าศยัของ แ ม ว น ้า
ตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาวา่ยน า้เล่นคล่ืนอวดโฉมให้นกัท่องเที่ยว
ได้ยล รถโค้ชน าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองควีนส์ทาวน์ 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีนเมนูพเิศษ กุ้งมังกร + เป๋าฮือ้ Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT 

QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันท่ีแปด ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์  เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวในควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็น

เมืองซึง่ตัง้อยูริ่มเนินเขา นอกจากนีย้งัอยู่ริมทะเลสาบและโอบล้อมด้วย
ภูเขา ถือวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่
ชื่นชอบความท้า-ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบนัค
วีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเร่ืองของทิวทศัน์ที่งดงาม 
ทะเลสาบวาคาติปู (Lake Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไปจนถึง
เทือกเขา The Remarkables ธรรมชาติของควีนส์ทาวน์นัน้สวยไร้ที่ติ 
เที่ยวชมเมืองของนกัขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” (Arrowtown) เป็นเมืองเล็กๆ 
ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขา ที่นี่เป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด 
ในยคุต่ืนทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกวา่ 7,000 คน และเป็นเพียง
หนึง่ในเมืองขุดทองสมยัเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพ
เป็นเมืองร้าง หรือเปล่ียนรูปแบบไปเป็นเมืองที่พฒันาอยา่งทนัสมยั แม้วา่
แอร์โรว์ทาวน์จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แวะชม
กิจกรรมอนัท้าทาย “บนัจีจ้มัพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น า้คาวา
รัว  จนได้เวลาอันสมควร น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมืองควีนส์
ทาวน์ 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

16.15 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ   
18.05 น. ถงึสนามบินโอ๊คแลนด์ จากนัน้ น าคณะเดินทางสู่ภตัตาคาร  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

วันท่ีเก้า โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   Buffet 
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ 

ตวัเมืองตัง้อยู่บนภูเขาไฟที่ดบัแล้ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและ
 

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/


 
 

 

หลุมปล่องภูเขาไฟอยูท่ัว่ไป และยงัได้รับสมญานามวา่เป็น “เมืองแหง่การ
แล่นเรือ” (The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ 
และยงัเป็นศนูย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทัง้เป็นศนูย์กลาง
กีฬาทางน า้ ชมวิวทิวทศัน์ของอ่าวที่มีสะพานฮาเบอร์เป็นฉากหลัง ทอด
เชื่อมระหว่างฝ่ังตวัเมืองกับท่าเดวอนพอร์ท ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ช 
จากนัน้น าสู่ยา่นถนนควีนยา่นใจกลางเมือง  

13.10 น. บินตรงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG492   
20.25 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดภยั

ทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตสุุดวิสยัอื่นๆ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ี่นกัทอ่งเที่ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 
 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SGL 
  SUPP

DDiissccoouunntt  
SSGGLL  SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

1199--2277  ม.ค. 2562ม.ค. 2562  

127127,,000000  111155,,000000  110022,,000000  2323 ,,000000  --33,,000000  --2929,,000000..--  
--2211,,000000..--  

1616--24 ก.พ. 256224 ก.พ. 2562  
1616--24 มี.ค. 256224 มี.ค. 2562  
1313--21 เม.ย. 256221 เม.ย. 2562  

27 เม.ย. 5 พ.ค. 256227 เม.ย. 5 พ.ค. 2562  
44--12 พ12 พ.ค. 2562.ค. 2562  
1111--19 พ.ค. 256219 พ.ค. 2562  
1818--26 พ.ค. 256226 พ.ค. 2562  

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิงแล้ว ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ (จ ากดัน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 23 ก.ก./ทา่น) 
 คา่พาหนะทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

15-20 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 33 ที่น่ัง 
21-40 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 49 ที่น่ัง 

 คา่เข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไมมี่ประทบัลงเล่มและต้องย่ืนพร้อมกนัทัง้กรุ๊ป หากย่ืนวีซา่แล้วไม่

สามารถยกเลิกการเดินทางได้ /ทา่นที่มีวีซา่แล้วหกัคา่ธรรมเนยีมวีซา่แบบกรุ๊ปทา่นละ 2,250 บาท 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัอบุติัเหตใุนระหวา่งเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกนัชวีิต 

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้า
ของสมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลด
สมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ือง
น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 



 
 

 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 คา่ทิปคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้

บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและเชื่อถอืได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือ่เป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำท ต่อผู้เดินทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณา
ช าระคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินส่วนทีเ่หลือตามวนัที่ก าหนด 
ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิชน่ ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แกผู่้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่กอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนอืโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่น า
เที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหักจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียก    
จากนกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
 
 



 
 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทีส่ายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และ
หากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท า REFUND ได้หรือไมก่อ่นที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟินแอร์, ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน ์ 
ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ี
ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 

ส าหรบัพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรบัอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่ง
กนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่เข้า

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะ
จะเข้าชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ใน
เอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือ่ให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า 
หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แกท่า่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 



 
 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 4 NZ$ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินทีท่า่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกั
เพิ่มเป็นสิทธิของสายการบนิที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 
นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รบัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสุดไมเ่กิน 10,000 
บาท / ทา่น 

การสูบบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด์ มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ 

จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผู้สูบบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 
ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์ 
ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วนัท าการ 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ ควรน าไปแสดงด้วย
เพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุติัวีซา่ 

 รูปถา่ยสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ ควรมอีายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 

ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเ่ร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่ให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อน



 
 

 

เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครวัหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย  ***สถานทตูไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6
แล้ว ทางบริษทัจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างานของ
ทา่น โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของ
ทา่น เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


