วันแรก

16.00 น.

กรุงเทพฯ-โอคแลนด

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร
ขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคานเตอรสายการบินไทย
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เสาร
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18.45 น.

วันทีส่ อง
10.45 น.

11.30 น.
13.00 น.
18.00 น.

วันทีส่ าม
07.30 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00น.

วันทีส่ ี่

07.00 น.
08.00 น.

(TG) เจาหนาที่ในนาม WORLDWIDE VACATION คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู เมืองโอคแลนด โดยเที่ยวบินที่ TG491

โอคแลนด- โรโตรัว

ถึง สนามบินนานาชาติเมืองโอคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย
5 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางเขาสู เมืองโรโตรัว ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองพลังงานความ
รอนใตพิภพ จากนั้นนําคณะเดินทางเขาสูที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

อะโกรโดมฟารม - เรนโบวสปริง - หมูบานเมารี -Hangi Dinner

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะ เขาชมอะโกรโดมฟารม แหลงทองเที่ยวการเกษตรที่โดงดังที่สุด
ของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุตา งๆ การประมูลแกะ การตัด
ขนแกะ สนุกกับการปอนนมลูกแกะตัวนอยๆ ใหทานสัมผัสถึงความนารัก
ประทับใจกับการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู
อันเปนกิจวัตรที่มาตีแผให
นักทองเที่ยวไดชมในแงมมุ ของความสนุกสนาน จากนั้นนําทาน เขาชม
เรนโบวสปริง (Rainbow Spring) ไดรับการปรับโฉมครั้งใหญเพื่อตอนรับ
ผูมาเยือนและรักในธรรมชาติ
บอน้ําเรนโบวเปนบอน้ําแรซ่งึ ผลิตน้ํา
จํานวน 2.5 ลานลิตรตอวัน เปนที่อยูอาศัยของปลาเทราตที่มีถิ่นกําเนิด
จากทวีปอเมริกาเหนือ รมรื่นดวยพันธไมพื้นเมืองไดแก แคลิฟอรเนียแดง,
ซิลเวอรเฟรน ไดกลายเปนสัญลักษณประจําชาติ นอกจากนี้ยังมีนก
พื้นเมืองสายพันธตางๆ หลายชนิดอาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื้นเมือง,
นกแกวเกาะเหนือ, นกแกวเคีย เปนนกที่ไดรับการคุมครอง นอกจากนี้ยัง
มีกิ้งกาทัวทารา สัตวกอนประวัติศาสตรที่อาศัยอยูเมื่อ 225 ลานปกอน
คริสตกาล สามารถมีชวี ิตอยูไ ดยาวนานถึง 100 ป หรือมากกวานั้น KIWI
HOUSE
บานของนกกีวีที่มีอยูเ ฉพาะในนิวซีแลนดเทานั้นเปนสัตว
พื้นเมืองที่มีชีวติ อยูถึง 70 ลานปมาแลว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน เขาชมศูนยวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนยการ
แสดงงานฝมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไมของชายหนุมชาวเมารี
เครื่องจักสาน พิพิธภัณฑกลางแจง บานโบราณและเรือโบราณตั้งแสดง
ดวย บริเวณบอน้ําพุรอ นมีจดุ เดนคือ บริเวณสะพานขามลําธาร ที่
สามารถมองเห็นน้ําพุใหญที่พุงขึ้นใหชมชัว่ โมงละ 2-3 ครั้ง เฉลี่ยวันละ
14 ครั้ง สูงประมาณ 50-60 ฟุต นานประมาณ 5-15 นาที, บอโคลนเดือด
ปรากฏการณทางธรรมชาติอันนาทึ่ง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในสไตล Hangi Dinner เลิศรส
กับอาหารแบบบุฟเฟต พรอมชมการแสดงพื้นเมืองแบบเมารีที่
อนุรักษไวเปนวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม
นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

โรโตรัว - ไวโตโม - ถ้ําหนอนเรืองแสง - ไครสตเชิรช

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นํ า ท า นเดิ น ทางสู ไวโตโม เมื อ งเล็ ก ๆ ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของ ถ้ํ า ไวโตโม
(Waitomo Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินยอยที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติกวา 12 ลานป ทานจะพบกับหองโถงกวางที่เรียกวา “คาธีดรัล”
(Cathedral) ที่ไดชื่อนี้เพราะหินงอกหินยอยที่อยูภายในมุมหนึ่ง มีรูปราง
คลายออรแกนในโบสถ มีนักรองชื่อดังหลายทานไดเคยมาอัดเสียงที่ถ้ํา
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อาทิตย
Chinese
Thai

www.millenniumhotels.co.nz

จันทร
Buffet

Chinese

Buffet
www.millenniumhotels.co.nz

อังคาร
Buffet
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11.30 น.
13.00 น.
17.00 น.
18.25 น.

21.30 น.

วันที่หา
06.30 น.
08.15 น.

10.42 น.

13.00 น.
14.00น.

19.00 น.

แหงนี้ เพราะเชื่อวาเสียงที่ไดมีความไพเราะมาก แลว ลองเรือเล็ก พิสูจน
ความมหัศจรรยอันนาทึ่งของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ที่เปลง
ประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ํามานานนับพันปมองดูราว
กั บ แสงดาวเจิ ด จรั ส เต็ ม ผื น แผ น ฟ า จากนั้ น เดิ น ทางกลั บ สู โรโตรั ว
(Rotorua) ที่ไดชื่อวาเปน “เมืองแหงสปาและการทองเที่ยว” เมืองนี้อุดม
ไปดวยแหลงกําเนิดของน้ําพุรอน, บอโคลนเดือด, ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ
ด ว ยปลาเทราต แ ละถิ่ น ของชาวเมารี ทํ า ให เ มื อ งนี้ เ ต็ ม ไปด ว ยความ
สนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู สนามบินโอคแลนด
ออกเดินทางสู เมืองไครสตเชิรช โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึง สนามบินเมืองไครสตเชิรช เมืองที่ไดรับสมญานามวาเปน “เมือง
อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” บานเรือนแบบชาวอังกฤษและแมน้ําเอวอน
แมน้ําสายเล็กๆนารักที่สองฟากฝงเต็มไปดวยตนหลิวมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน

ไครสตเชิรช - รถไฟสายทรานสอลั ไพน - อาเธอรพาสส ธารน้าํ แข็งฟรานซโจเซฟ

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นํ า คณะ นั่ ง รถไฟสาย TranzAlpine ซึ่ ง วิ่ ง ระหว า งฝ ง ตะวั น ออกกั บ ฝ ง
ตะวันตกเชื่อมระหวางเมืองไครสตเชิรชกับเมืองเกรยเมาท เสนทางรถไฟ
สายนี้ ไ ด ชื่ อ ว า เป น เส น ทางรถไฟหนึ่ ง ในหกเส น ทางที่ ส วยที่ สุ ด ในโลก
นิวซีแลนดเปนประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูงและธรรมชาติที่
ยังคงงดงามบริสุทธิ์ เสนหของนิวซีแลนดมีมากกวาที่เราเห็น ประเทศนี้ได
ถู ก ใช เ ป น สถานที่ ใ นการถ า ยทํ า ภาพยนตร สุ ด ยอดอมตะ นั ก เดิ น ทาง
หลายคนที่อยากจะยอนรอยตํานานของหนังเรื่อง เดอะ ลอรดออฟเดอะ
ริงส เมื่อถึง สถานีรถไฟอาเธอรพาสส เปนเขตอุทยานแหงชาติที่มีเนื้อที่
94,500 เฮกเตอร ทางรถไฟผานบนความสูงกวา 737 เมตร ชาวยุโรปผู
คนพบเสนทางนี้ในป 1864 ในชวงยุคตื่นทอง เพื่อใชเปนเสนทางในการ
ขนทองขามเขตเซาทเทิรนแอลปไปยังเมืองไครสทเชิรช
รถโคชรอรับแลวเดินทางสู เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุงเรืองในยุคตื่น
ทองศูนยกลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมัยโบราณ
เปนสิ่งที่ชาวเมารีนํามาทําเครื่องประดับและอาวุธ เขาชมโรงงานเปาแกว
และโรงงานหยก เดิ น ชมและเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งประดั บ รวมทั้ ง ติ กิ (Tiki)
เครื่องรางของเมารีที่แกะสลักอยางสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางตอสู ธารน้ําแข็งฟรานซโจเซฟ (Franz Josef Glacier) เปนธาร
น้ําแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแหงภายในอุทยานแหงชาติเวสตแลนด
ไดแก ฟรานซโจเซฟกลาเซียรและฟอกซกลาเซียร ความมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติของธารน้ําแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียรทั้ง
สองแหงนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลาหรืออาจกลาว
ไดวามีเพียงไมกี่แหงในโลกที่จะสามารถเขาถึงธารน้ําแข็งไดงายดาย
เชนนี้ (หากทานมีความประสงคที่จะบินสํารวจ Fox หรือ Franz Josef
Glacier กรุณาสอบถามหัวหนาทัวรและตองจองลวงหนา)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือ
เทียบเทาในระดับ
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Buffet

Chinese
www3.hilton.com

พุธ
Buffet

Local

Local

www.scenichotelgroup.co.nz
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วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่เจ็ด
06.30 น.
07.30 น.

13.30 น.
บาย

19.30 น.

วันที่แปด
07.00 น.

ธารน้าํ แข็งฟอกซ - อุทยานแหงชาติเวสตแลนด – ทะเลสาบ
วาคาติปู - ควีนสทาวน- นั่งกระเชาสูย อดเขาบอบพีค

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานไปชม ธารน้ําแข็งฟอกซ (Fox Glacier) มีตํานานพืน้ บานของชาว
เมารีวามาจากชื่อชายหนุมในตํานานซึ่งตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครั้น
ตอมาหญิงคนรักของเขาเสียใจและรองไหจนน้ําตาไดปกคลุมหุบเขา และ
กลายเปนน้ําแข็งในที่สุด แลวออกเดินทางตอผานเขตมรดกโลกเซาทเวสต
นิวซีแลนดที่รวมอุทยานแหงชาติไวถึง 4 แหงไดรับการยกยองวาเปน
ดินแดนแหงความเขียวขจี ผานเขา เมืองฮาสท เมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและยังเปนประตูสูเวสตแลนดเนชั่นแนลพารค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู เมืองควีนสทาวน (Queenstown) “เมืองหลวงแหงการ
ผจญภัย” เปนเมืองซึ่งตั้งอยูริมเนินเขานอกจากนี้ยังอยูริมทะเลสาบและ
โอบลอมดวยภูเขา ถือวาเปนเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเปน
สวรรคของผูที่ชื่นชอบความทาทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล
อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองที่มีรานคาเปดใหบริการถึง 22.00 น. ของทุก
วัน ทานสามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลาย, เสื้อผาขนแกะ, เสื้อไหมพรม
และของที่ระลึก แลว นั่งกระเชาลอยฟา ชมพระอาทิตยอัสดงที่ Skyline
Gondola หากใครมาเยือนเมืองนี้แลวไมไดขึ้นกอนโดลาก็แสดงวายังมา
ไมถึง เพราะที่นี่เปนจุดชมวิวที่ดีที่สุดในบริเวณนี้สามารถชมทัศนียภาพ
พาโนรามาแบบรอบทิศได 220 องศา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําทานเขาสูที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWNLAKEFRONT หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ควีนสทาวน - มิลฟอรดซาวด - ควีนสทาวน

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นํ า คณะเดิ น ทางท อ งเที่ ย วชมความมหั ศ จรรย ข องธรรมชาติ ใน เขต
อุทยานแหงชาติฟยอรดแลนด มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซอนมี
ชายฝงที่ขรุขระปาทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึง
ทําใหบริเวณนี้ไมมีการพัฒนาเปนถนนและเมืองมากนัก พื้นที่แหงนี้มี
เอกลั ก ษณ เ ฉพาะและได รั บ การคุ ม ครองเป น พิ เ ศษและก็ ไ ด รั บ การ
ประกาศให เ ป น มรดกโลก มี ท ะเลสาบที่ ใ หญ ที่ สุ ด เป น อั น ดั บ สองของ
ประเทศ แลวเดินทางตอระหวางทางแวะชม Mirror Lake เปนทะเลสาบ
เล็กๆบนภูเขามีภาพสะทอนของภูเขาในทะเลสาบ ลอดอุโมงคโฮเมอรแวะ
ถายรูปกับ The Chasm เปนรอยแตกของแผนดินและแมน้ําจะไหลผาน
รอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร นําทานลงเรือ Real Journey ลอง
ชมธรรมชาติอันสวยงามของชองแคบมิลฟอรด
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตบ นเรือ
ลองเรือชมความงามของฟยอรด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธาร
น้ํ า แข็ ง หลายล า นป ม าแล ว ซึ่ ง มี ค วามยาวถึ ง ของน้ํ า ตกสู ง 160 เมตร
น้ําตกแหงนี้ตั้งชื่อตามภรรยาทานผูวาการนิวซีแลนดที่มาเยี่ยมชมสถานที่
แหงนี้ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันวานาจะเปนภูเขาที่มีฐานอยูใน
ทะเลที่สูงที่สุดในโลก ชม Seal Rock ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของแมวน้ําตาม
ธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาวายน้ําเลนคลื่นอวดโฉมใหนักทองเที่ยวไดยล
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองควีนสทาวน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีนเมนูพิเศษ กุงมังกร + เปาฮื้อ
นําทานเขาสูที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ควีนสทาวน -โอคแลนด

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
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08.00 น.

12.00 น.
16.15 น.
18.05 น.
18.30 น.

วันที่เกา
07.00 น.
08.00 น.

เที่ยวชมเมืองควีนสทาวน (Queenstown) “เมืองหลวงแหงการผจญภัย”
เปนเมืองซึ่งตั้งอยูริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยูริมทะเลสาบและโอบลอม
ดวยภูเขา ถือวาเปนเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเปนสวรรค
ของผู ที่ ชื่ น ชอบความท า ทายและการผจญภั ย ทุ ก ชนิ ด ในทุ ก ฤดู ก าล
ปจจุบันควีนสทาวนถูกยกใหเปนเมืองที่นาหลงใหลในเรื่องของทิวทัศนที่
งดงาม ทะเลสาบวาคาติปู (Lake Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไปจนถึง
เทือกเขา The Remarkables ธรรมชาติของควีนสทาวนนั้นสวยไรที่ติ
จากนั้ น เดิ น ทางไปเที่ ย วชมเมื อ งของนั ก ขุ ด ทอง “แอร โ รว ท าวน ”
(Arrowtown) เปนเมืองเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา ที่นี่เปนเมืองขุดทองเกา
ที่อนุรักษเอาไวอยางดีที่สุดในยุคตื่นทองป 1865 เคยมีประชากรมากกวา
7,000 คน และเปนเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเกาที่เหลืออยูเพียงไมกี่
แหง ซึ่งไมไดแปรสภาพเปนเมือ งรางหรือเปลี่ยนรูปแบบไปเปนเมืองที่
พัฒนาอยางทันสมัย แมวาแอรโรวทาวนจะเปนเมืองเล็กๆ แตก็เต็มไป
ด ว ยนั ก ท อ งเที่ ย ว แวะชมกิ จ กรรมอั น ท า ทาย “บั น จี้ จั ม พ ” และ
SHOTOVERJET เหนือแมน้ําคาวารัว จนไดเวลาอันสมควรนําคณะออก
เดินทางสู สนามบินเมืองควีนสทาวน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู เมืองโอคแลนด โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึง สนามบินโอคแลนด จากนั้นนําคณะเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLANDหรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน

โอคแลนด - กรุงเทพฯ

Chinese
Chinese

www.millenniumhotels.com

อาทิตย

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นําคณะเที่ยวชมเมืองโอคแลนด เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศนิวซีแลนด
ตัวเมืองตั้งอยูบนภูเขาไฟที่ดับแลว จึงเห็นภูมิประเทศเปนเนินเขาและ
หลุมปลองภูเขาไฟอยูทั่วไป และยังไดรับสมญานามวาเปน “เมืองแหงการ
แลนเรือ”(The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอาวจอดเรือที่สมบูรณ และ
ยังเปนศูนยกลางการพาณิชยและการคมนาคมรวมทั้งเปนศูนยกลางกีฬา
ทางน้ํา ชมวิวทิวทัศนของอาวที่มีสะพานฮาเบอรเปนฉากหลัง ทอดเชื่อม
ระหวางฝงตัวเมืองกับทาเดวอนพอรท ผานชมทาจอดเรือยอรช จากนั้น
นําสูยานถนนควีนสยานใจกลางเมือง ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบิน
โอคแลนด
13.10 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่TG492
20.25 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา ในกรณีท่เี กิดภัย
ทางธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
SGL
Discount
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SUPP
SGLSUPP ADL / CHD
16-24 มี.ค. 2562
13-21 เม.ย. 2562
27 เม.ย. 5 พ.ค. 2562
-29,000.127,000
115,000
102,000
23,000
-3,000
-21,000.4-12 พ.ค. 2562
11-19 พ.ค. 2562
18-26 พ.ค. 2562

คาทัวรรวม :

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (จํากัดน้ําหนักกระเปาไมเกิน 23 ก.ก./ทาน)
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
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คาทัวรไมรวม :

15-20 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 33 ที่นั่ง
21-40 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 49 ที่นั่ง
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามระบุไวในรายการ
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาธรรมเนียมวีซานิวซีแลนดแบบกรุปไมมปี ระทับลงเลมและตองยื่นพรอมกันทั้งกรุป หากยื่นวีซาแลวไม
สามารถยกเลิกการเดินทางได /ทานที่มีวีซา แลวหักคาธรรมเนียมวีซาแบบกรุปทานละ 3,300 บาท
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทาน
คาประกันอุบัตเิ หตุในระหวางเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
– หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร
คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของ
ทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
สําหรับสายการบินไทยอนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลด
สัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานัน้ และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปคนขับรถ (ทานละประมาณ 4NZ$ / คน / วัน)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจํา
ลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปน
การยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไม
ชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยู
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอืน่ หรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นํา
เที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
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หมายเหตุ

1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียก
จากนักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หลักเกณฑท่นี ํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.
2551 โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบิน
เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ
ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และ
หากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
สามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
ออสเตรียนแอรไลน 100%, สวนสายการบินฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปน
สิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14กันยายน2561การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่
ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twinคือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Doubleคือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Roomคือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั การวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละ
ประเทศ)
 หองพักแบบ Singleคือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Usedคือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมติ ่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไม
มีอางอาบน้ํา ซึง่ ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลกั ษณะแตกตาง
กันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ
DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจา ยเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขา
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ชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใน
เอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทาง
บริษัทฯจะไมมกี ารคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถ
ใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 4 NZ$ / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได
ทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนัก
เพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบนิ ดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ
ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน10,000
บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ
จะมีขอ กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพ
ของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนิวซีแลนด
ใชเวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ควรนําไปแสดงดวย
เพื่อเปนการงายตอการอนุมัตวิ ีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน
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พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ
และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจา ยไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อกลับสูภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจา ยในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูร ับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6
แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของ
ทาน โดยระบุชอื่ ผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอ าํ นวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซา ในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกบั ผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขา งตนทุกประการ
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