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NT117
ทวัรน์วิซแีลนด ์เกาะเหนอื เกาะใต ้9 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรน์วิซแีลนด ์, 9 วัน 7 คนื ,

COPTHORNE LAKE FORNT  , MILLENNIUM HOTEL ROTORUA  , DOUBLE TREE by HILTON HOTEL  ,
HEARTLAND GLACIER COUNTRY HOTEL  , GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND

โอค๊แลนด ์- โรโตรวั - อะโกรโดมฟารม์ - เรนโบวส์ปรงิ - หมูบ่า้นเมาร ี- Hangi Dinner
ไวโตโม ่- ถ้าํหนอนเรอืงแสง - ไครสเ์ชริช์ - รถไฟสายทรานสอ์ลัไพน ์- อาเธอรพ์าสส ์- ธารน้าํแข็งฟรานซโ์จเซฟ

ธารน้าํแข็งฟ็อกซ ์- อุทยานแหง่ชาตเิวสตแ์ลนด ์- ทะเลสาบวาคาตปิู - นงักระเชา้สูย่อดเขาบ๊อบพคี
ควนีสท์าวน ์- มลิเลอรเ์ลค - ชอ่งแคปมลิฟอรด์ - ลอ่งเรอืชมฟยอรด์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - โอค๊แลนด์

16.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 แถว D 16-19
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดนิทาง

18.45 น.
ออกเดนิทางสูเ่มอืงโอ๊คแลนด ์โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG491

วนัท ี2
โอค๊แลนด ์- โรโตรวั

10.45 น.
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงโอ๊คแลนด ์(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง)
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรของประเทศ



11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
หลังอาหาร นําคณะออกเดนิทางเขา้สู ่เมอืงโรโตรวั ซงึไดช้อืวา่เป็นเมอืงพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ จากนันนําคณะเดนิทางเขา้สูท่พัีก

18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

วนัท ี3
อะโกรโดมฟารม์ - เรนโบวส์ปรงิ - หมูบ่า้นเมาร ี- Hangi Dinner 

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเขา้ชม อะโกรโดมฟารม์ แหลง่ทอ่งเทยีวการเกษตรทโีดง่ดังทสีดุของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุต์า่งๆการประมูลแกะ
การตัดขนแกะ สนุกกับการป้อนนมลกูแกะตัวนอ้ยๆใหท้า่นสมัผัสถงึความน่ารักประทับใจกับการตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้
อันเป็นกจิวัตรทมีาตแีผใ่หนั้กทอ่งเทยีวไดช้มในแงมุ่มของความสนุกสนาน

จากนันนําทา่นเขา้ชม เรนโบวส์ปรงิ (Rainbow Spring) ไดรั้บการปรับโฉมครังใหญ่เพอืตอ้นรับผูม้าเยือนและรักในธรรมชาติ
บอ่น ้าํเรนโบวเ์ป็นบอ่น ้าํแร่ซงึผลติน ้าํจํานวน 2.5 ลา้นลติรตอ่วัน
เป็นทอียู่อาศัยของปลาเทรา้มถีนิกําเนดิจากทวปีอเมรกิาเหนือร่มรืนดว้ยพันธไ์มพ้นืเมอืงไดแ้ก ่แคลฟิอรเ์นียแดง, ซลิเวอรเ์ฟิรน์
ไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ประจําชาติ

นอกจากนียังมนีกพนืเมอืงสายพันธต์า่งๆหลายชนดิอาท ินกทยุ (TUI), นกพริาบพนืเมอืง, นกแกว้เกาะเหนือ, นกแกว้เคยี
เป็นนกทไีดรั้บการคุม้ครอง นอกจากนียังมกีงิกา่ทัวทารา สตัวก์อ่นประวัตศิาสตรท์อีาศัยอยู่เมอื 225 ลา้นปีกอ่นครสิตกาล
สามารถมชีวีติอยู่ไดย้าวนานถงึ 100 ปี หรือมากกวา่นัน KIWI HOUSE
บา้นของนกกวีทีมีอียู่เฉพาะในนวิซแีลนดเ์ทา่นันเป็นสตัวพ์นืเมอืงทมีชีวีติอยู่ถงึ 70 ลา้นปีมาแลว้

12.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําเขา้ชมศนูยว์ฒันธรรมพนืเมอืงของชาวเมาร ี(TE PUIA) ศนูยก์ารแสดงงานฝีมอืของเมารี ชมสาธติการแกะสลักไมข้องชายหนุ่มชาวเมารี
เครืองจักสาน พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณและเรือโบราณตังแสดงดว้ย บรเิวณบอ่น ้าํพรุอ้นมจีดุเดน่คอื บรเิวณสะพานขา้มลําธาร
ทสีามารถมองเห็นน ้าํพใุหญ่ทพีุง่ขนึใหช้มชวัโมงละ 2-3 ครัง เฉลยีวันละ 14 ครัง สงูประมาณ 50-60 ฟตุนานประมาณ 5-15 นาท,ี บอ่โคลนเดอืด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอัินน่าทงึ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารใน สไตล ์Hangi Dinner เลศิรสกับอาหารแบบบฟุเฟ่ต ์พรอ้มชมการแสดงพนืเมอืงแบบเมารี
ทอีนุรักษ์ไวเ้ป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

ทพีกั
MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

วนัท ี4
โรโตรวั - ไวโตโม ่- ถ้าํหนอนเรอืงแสง - ไครสเ์ชริช์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ไวโตโม ่เมอืงเล็กๆซงึเป็นทตัีงของถ ้าํไวโตโม่ (Waitomo Cave)
ชมความสวยงามของหนิงอกหนิยอ้ยทเีกดิขนึเองตามธรรมชาตกิวา่ 12 ลา้นปี ทา่นจะพบกับหอ้งโถงกวา้งทเีรียกวา่ “คาธดีรลั” (Cathedral)



ทไีดช้อืนีเพราะหนิงอกหนิยอ้ยทอียู่ภายในมุมหนงึมรีูปร่างคลา้ยออรแ์กนในโบสถ ์มนัีกรอ้งชอืดังหลายทา่นไดเ้คยมาอัดเสยีงทถี ้าํแหง่นี
เพราะเชอืวา่เสยีงทไีดม้คีวามไพเราะมาก แลว้ลอ่งเรอืเล็กพสิจูนค์วามมหศัจรรยอ์นันา่ทงึของหนอนเรอืงแสง (Glow Worm)
ทเีปลง่ประกายแสงระยบิระยับทัวอาณาบรเิวณผนังถ ้าํมานานนับพันปีมองดรูาวกับแสงดาวเจดิจรัสเต็มผนืแผน่ฟ้า

จากนันเดนิทางสู ่โรโตรวั (Rotorua) เรียกไดว้า่ “เมอืงแหง่สปาและการทอ่งเทยีว” เมอืงนีอุดมไปดว้ยแหลง่กําเนดิของน ้าํพรุอ้น,
บอ่โคลนเดอืด, ทะเลสาบ อุดมสมบรูณ์ดว้ยปลาเทราต ์และถนิของชาวเมารี ทําใหเ้มอืงนีเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน

11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
เดนิทางกลับสู ่โอค๊แลนด ์

หลังจากนัน นําทา่นสูส่นามบนิ เพอืเดนิทางสู ่เมอืงไครสเ์ชริช์ 

17.00 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ

18.25 น.
ถงึสนามบนิเมอืงไครสเ์ชริช์ เมอืงทไีดรั้บสมญานามวา่เป็น “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ” บา้นเรือนแบบชาวอังกฤษและแม่น ้าํเอวอน
แม่น ้าํสายเล็กๆน่ารักทสีองฟากฝังเต็มไปดว้ยตน้หลวิมากมาย

21.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
ไครสเ์ชริช์ - รถไฟสายทรานสอ์ลัไพน ์- อาเธอรพ์าสส ์- ธารน้าํแข็งฟรานซโ์จเซฟ

06.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.15 น.
คณะนังรถไฟสาย TranzAlpine  ซงึวงิระหวา่งฝังตะวันออกกับฝังตะวันตก เชอืมระหวา่งเมอืงไครส้ทเ์ชริช์กับเมอืงเกรยเ์มาท์
เสน้ทางรถไฟสายนีไดช้อืวา่เป็นเสน้ทางรถไฟหนงึในหกเสน้ทางทสีวยทสีดุในโลก นวิซแีลนดเ์ป็นประเทศทเีงยีบสงบ มคีวามปลอดภัยสงู
และธรรมชาตทิยัีงคงงดงามบรสิทุธ ิเสน่หข์องนวิซแีลนดม์มีากกวา่ทเีราเห็น

ประเทศนีไดถู้กใชเ้ป็นสถานทใีนการถ่ายทําภาพยนตรส์ดุยอดอมตะ นักเดนิทางหลายคนทอียากจะยอ้นรอยตํานานของหนังเรือง
เดอะลอรด์ออฟเดอะรงิส ์เมอืถงึสถานีรถไฟอาเธอรพ์าสส ์เป็นเขตอุทยานแหง่ชาตทิมีเีนือท ี94,500 เฮกเตอร ์ทางรถไฟผา่นบนความสงูกวา่ 737
เมตร ชาวยุโรปผูค้น้พบเสน้ทางนีในปี 1864 ในชว่งยุคตนืทอง เพอืใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนทองขา้มเขตเซาทเ์ทริน์แอลป์ไปยังเมอืงไครส้ทเ์ชริช์

10.42 น.
รถโคช้รอรบัแลว้เดนิทางสูเ่มอืงโฮกติกิ ิ(Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยุคตนืทองศนูยก์ลางของหยกหรือหนิสเีขยีว (Green Stone)
ซงึในสมัยโบราณเป็นสงิทชีาวเมารีนํามาทําเครืองประดับและอาวธุ เขา้ชมโรงงานเป่าแกว้และโรงงานหยก
เดนิชมและเลอืกซอืเครืองประดับรวมทัง ตกิ ิ(Tiki) เครืองรางของเมารีทแีกะสลักอย่างสวยงาม

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
เดนิทางตอ่สูธ่ารน้าํแข็งฟรานซโ์จเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมอืงเล็ก  ๆมชีอืมากในเรืองธารน ้าํแข็ง
จงึทําใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญทสีดุของฝังตะวันตกแหง่นีธารน ้าํแข็งทมีชีอืเสยีงมากทสีดุสองแหง่ภายในอุทยานแหง่ชาตเิวสตแ์ลนดไ์ดแ้ก่
ฟรานซโ์จเซฟกลาเซยี และฟ็อกซก์ลาเซยี

ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองธารน ้าํแข็งมคีวามยาวประมาณ 13 กโิลเมตร กลาเซยีทังสองแหง่นีไหลมาจาก
บรเิวณทมีหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดเวลาหรืออาจกลา่วไดว้า่มเีพยีงไม่กแีหง่ในโลก
ทจีะสามารถเขา้ถงึธารน ้าํแข็งไดง้า่ยดายเชน่นี(หากทา่นมคีวามประสงคท์จีะบนิสํารวจ Fox หรอื Franz Josef Glacier



กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัรแ์ละตอ้งจองลว่งหนา้)

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

ทพีกั
HEARTLAND GLACIER COUNTRY HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับ

วนัท ี6
ธารน้าํแข็งฟ็อกซ ์- อทุยานแหง่ชาตเิวสตแ์ลนด ์- ทะเลสาบวาคาตปิู - ควนีสท์าวน-์ นงักระเชา้สูย่อดเขาบอ๊บพคี

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําทา่นไปชมธารน้าํแข็งฟ็อกซ ์(Fox Glacier) มตํีานานพนืบา้นของชาวเมารีวา่ มาจากชอืชายหนุ่มในตํานานซงึตกจากภเูขาลงมาเสยีชวีติ
ครันตอ่มาหญงิคนรักของเขาเสยีใจและรอ้งไหจ้นน ้าํตาไดป้กคลมุหบุเขา และกลายเป็นน ้าํแข็งในทสีดุ

แลว้ออกเดนิทางตอ่ผา่นเขตมรดกโลกเซาทเ์วสตน์วิซแีลนดท์รีวมอุทยานแหง่ชาตไิวถ้งึ 4 แหง่
ไดรั้บการยกย่องวา่เป็นดนิแดนแหง่ความเขยีวขจ ีผา่นเขา้เมอืงฮาสท ์เมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละยังเป็นประตสููเ่วสตแ์ลนดเ์นชนัแนลพารค์

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
จากนันนําคณะเดนิทางสูเ่มอืงควนีสท์าวน ์(Queenstown) “เมอืงหลวงแหง่การผจญภัย” เป็นเมอืงซงึตังอยู่รมิเนนิเขา
นอกจากนียังอยู่รมิทะเลสาบและโอบลอ้มดว้ยภเูขา ถอืวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิสดุๆ
ทนีีเปรียบเหมอืนเป็นสวรรคข์องผูท้ชีนืชอบความทา้ทายและการผจญภัยทกุชนดิในทกุฤดกูาล

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงทมีรีา้นคา้เปิดใหบ้รกิารถงึ 22.00 น. ของทกุวัน ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้หลากหลาย, เสอืผา้ขนแกะ, เสอืไหมพรม
และของทรีะลกึ แลว้นงักระเชา้ลอยฟ้าชมพระอาทติยอ์สัดงท ีSkyline Gondola หากใครมาเยือนเมอืงนีแลว้ไม่ไดข้นึกอนโดลา
ก็แสดงวา่ยังมาไม่ถงึเพราะทนีีเป็นจดุชมววิทดีทีสีดุในบรเิวณนี สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทศิได ้220 องศาบรเิวณนี
สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทศิได ้220 องศา

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

ทพีกั
COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
ควนีสท์าวน ์- มลิเลอรเ์ลค - ช่องแคปมลิฟอรด์ - ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ - ควนีสท์าวน์

06.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

07.30 น.
นําคณะทอ่งเทยีวชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเขตอทุยานแหง่ชาตฟิยอรด์แลนด์
มลัีกษณะภมูปิระเทศทสีงูชนัและซบัซอ้นมชีายฝังทขีรุขระป่าทบึ
และสภาพภมูอิากาศทเีปลยีนแปลงตลอดเวลาจงึทําใหบ้รเิวณนีไม่มกีารพัฒนาเป็นถนนและเมอืงมากนักพนืทแีหง่นีมเีอกลักษณ์เฉพาะและไดรั้บการคุม้ครองเป็นพเิศษและก็ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
มทีะเลสาบทใีหญ่ทสีดุเป็นอันดับสองของประเทศ

แลว้เดนิทางตอ่ระหวา่งทางแวะชม Mirror Lake
เป็นทะเลสาบเล็กๆบนภเูขามภีาพสะทอ้นของภเูขาในทะเลสาบลอดอโุมงคโ์ฮเมอรแ์วะถา่ยรูปกบั The Chasm
เป็นรอยแตกของแผน่ดนิและแม่น ้าํจะไหลผา่นรอยแตกแคบๆซงึมคีวามลกึ 22 เมตร นําทา่นลงเรอื Real Journey
ลอ่งชมธรรมชาตอัินสวยงามของชอ่งแคบมลิฟอรด์

13.30 น.



รับประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรือ

บา่ย
เรอืลอ่งชมความงามของฟยอรด์ ทเีกดิจากการละลายของหมิะและธารน ้าํแข็งหลายลา้นปีมาแลว้ ซงึมคีวามยาวถงึของน ้าํตกสงู 160 เมตร
น ้าํตกแหง่นีตังชอืตามภรรยาทา่นผูว้า่การนวิซแีลนดท์มีาเยียมชมสถานทแีหง่นี

ชมยอดเขา Mitre Peak เชอืกันวา่น่าจะเป็นภเูขาทมีฐีานอยู่ในทะเลทสีงูทสีดุในโลก

ชม Seal Rock ซงึเป็นทอียู่อาศัยของแมวน ้าํตามธรรมชาต ิและฝงูปลาโลมาวา่ยน ้าํเลน่คลนือวดโฉมใหนั้กทอ่งเทยีวไดย้ล 

จากนันรถโคช้นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงควนีสท์าวน์

19.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี เมนูพเิศษ กุง้มงักร + เป๋าฮอื

ทพีกั
COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
ควนีสท์าวน ์- โอค๊แลนด์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
เทยีวในควนีสท์าวน ์(Queenstown) “เมอืงหลวงแหง่การผจญภยั” เป็นเมอืงซงึตังอยู่รมิเนนิเขา
นอกจากนียังอยู่รมิทะเลสาบและโอบลอ้มดว้ยภเูขา ถอืวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิสดุ  ๆทนีีเปรียบเหมอืนเป็นสวรรคข์องผูท้ชีนืชอบความทา้-
ทายและการผจญภัยทกุชนดิในทกุฤดกูาลปัจจบัุนควนีสท์าวนถ์ูกยกใหเ้ป็นเมอืงทน่ีาหลงใหลในเรืองของทวิทัศนท์งีดงาม ทะเลสาบวาคาตปิู
(Lake Wakatipu) ทใีสราวกับกระจกไปจนถงึเทอืกเขา The Remarkables ธรรมชาตขิองควนีสท์าวนนั์นสวยไรท้ตีิ

เทยีวชมเมอืงของนกัขดุทอง “แอรโ์รวท์าวน”์ (Arrowtown) เป็นเมอืงเล็กๆ
ตังอยู่บรเิวณเชงิเขาทนีีเป็นเมอืงขดุทองเกา่ทอีนุรักษ์เอาไวอ้ย่างดทีสีดุในยุคตนืทอง (ปี 1865) เคยมปีระชากรมากกวา่ 7,000 คน
และเป็นเพยีงหนงึในเมอืงขดุทองสมัยเกา่ทเีหลอือยู่เพยีงไม่กแีหง่ ซงึไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นเมอืงรา้ง
หรือเปลยีนรูปแบบไปเป็นเมอืงทพัีฒนาอย่างทันสมัย แมว้า่แอรโ์รวท์าวนจ์ะเป็นเมอืงเล็ก  ๆแตก็่เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทยีว 

แวะชมกจิกรรมอันทา้ทาย“บนัจจีมัพ”์ และ SHOTOVERJET เหนือแม่น ้าํคาวารัว จนไดเ้วลาอันสมควร
นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงควนีสท์าวน์

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.15 น.
นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงโอค๊แลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ

18.05 น.
ถงึ สนามบนิโอค๊แลนด ์จากนันนําคณะเดนิทางสูภั่ตตาคาร

18.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

วนัท ี9
โอค๊แลนด ์- กรุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม



08.00 น.
นําคณะเทยีวชมเมอืงโอค๊แลนด ์เมอืงทใีหญ่ทสีดุในประเทศนวิซแีลนด ์ตัวเมอืงตังอยู่บนภเูขาไฟทดัีบแลว้
จงึเห็นภมูปิระเทศเป็นเนนิเขาและหลมุปลอ่งภเูขาไฟอยู่ทัวไป และยังไดรั้บสมญานามวา่เป็น “เมอืงแหง่การแลน่เรอื” (The City of Sails)"
ซงึมาจากการทมีอี่าวจอดเรือทสีมบรูณ์และยังเป็นศนูยก์ลางการพาณชิยแ์ละการคมนาคมรวมทังเป็นศนูยก์ลางกฬีาทางน ้าํชมววิทวิทัศนข์องอ่าวทมีสีะพานฮาเบอรเ์ป็นฉากหลัง
ทอดเชอืมระหวา่งฝังตัวเมอืงกับทา่เดวอนพอรท์ ผา่นชมทา่จอดเรอืยอรช์ 

จากนันนําสู ่ยา่นถนนควนียา่นใจกลางเมอืง

13.10 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทยเทยีวบนิท ีTG492 บนิตรงกลับสูก่รุงเทพฯ

20.25 น.
สายการบนิไทยนําทา่นเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

(หมายเหต ุทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมเพอืความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้
ในกรณีทเีกดิภยัทางธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทยีวบนิ หรอืเหตสุดุวสิยัอนืๆ โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์นีกัทอ่งเทยีวไดร้บัเป็นหลกัฯ)

อตัราคา่บรกิารทวัรน์วิซแีลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:48 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรน์วิซแีลนด์

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิแลว้ ณ วันท  ี8 พฤษภาคม 2562

• คา่ตวัเครอืงบนิภายในประเทศ (จํากดัน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20ก.ก./ท่าน)

• คา่พาหนะท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ
• 15-20 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 33 ทนัีง

• 21-40 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 49 ทนัีง

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามระบุไวใ้นรายการ

• โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่นวิซแีลนดแ์บบกรุป๊ไมม่ปีระทับลงเลม่และตอ้งยนืพรอ้มกนัทังกรุป๊ หากยนืวซีา่แลว้ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้
/ท่านทมีวีซีา่แลว้หกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่แบบกรุป๊ท่านละ 2,250 บาท

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีว และคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ของบรษัิทเมอืงไทยประกนัชวีติ

• หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณสีมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร์

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• สาํหรบัสายการบนิไทยอนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครอืง น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และสามารถถอืสมัภาระขนึเครอืงไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั /
สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

อัตรานไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 4NZ$ / คน / วัน)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร์

• กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง
หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ
ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ



• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทัวร์

1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี
• 1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• 1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• 1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• 2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• 2.2 คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• 2.3 คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

หมายเหต ุหลกัเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตงัแตว่ันที
15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ

• การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100%, สว่นสายการบนิฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินันๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge / Tax YQ)
• คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี8 พ.ค. 2562 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก

• หอ้งพกัแบบ Twinคอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน



• หอ้งพกัแบบ Doubleคอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Roomคอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3
เตยีง/สาํหรบัผูพ้กั3ท่าน(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Singleคอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Usedคอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนัซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม

• การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้
หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้4
NZ$ / ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิไทยอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class
Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุรี

• ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม



การเดนิทางเป็นครอบครัว

• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศนวิซแีลนด ์(ใชเ้วลายนืประมาณ 14 วันทําการ)
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบ ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ / สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

*** หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ ***
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