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NNNeeewww   ZZZeeeaaalllaaannnddd   NNNooorrrttthhh   IIIssslllaaannnddd   666   dddaaayyysss   

TTTHHHEEE   HHHOOOBBBBBBIIITTT   TTTOOOUUURRR   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ชมฮอบบติตัน มูวเีซ็ดหมู่บ้ำนชำวฮอบบติของภำพยนตร์
เร่ืองดัง  “The Lord of The Rings”  และเร่ือง “The Hobbit : An 

Unexpected Journey” ที่สร้ำงควำมประทบัใจให้กับผู้คนทั่วโลก 

➢ ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ  
➢ โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
➢ ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี

ชมบ่อน ้ำพุรอ้น บ่อโคลนเดอืด 
➢ เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถำนอนุรกัษ์พนัธุป์ลำเทรำ้ และชมสตัวพ์ืน้เมอืงของนิวซแีลนด์ 
➢ อโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวั ชมกำรแสดงของแกะพนัธุต่์ำงๆ 
➢ ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งทีอ่ำศยัของปลำเทรำ้สรีุง้

อำศยัอยู ่  
➢➢  ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัดัง่

ดวงดำวบนทอ้งฟ้ำ  
➢➢  หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำ

ภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ   

  

  

  

  

  

  
  

ก าหนดการเดินทาง   28  ธนัวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561 ( ปีใหม่ ) 
 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วนัที ่1 ของรายการ 
 28 ธันวาคม 2560กรุงเทพฯ-อ็อคแลนด์

(BKK-AKL) 
TG491 18.45-12.05+1 11 ชัว่โมง 

วนัที ่6 ของรายการ 
2 มกราคม 2561 อ็อคแลนด-์กรุงเทพฯ 
(AKL-BKK) 

TG492 14.50-20.50 12 ชัว่โมง 

 

วนัแรก  ( 28 ธนัวาคม 2560 )  กรงุเทพฯ  – ออ็คแลนด ์

16.00 น.  คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูางเข้าหมายเลข 2  แถว D 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG) เจำ้หน้ำทีค่อยตอ้นรบัและบรกิำรเอกสำรกำรเดนิทำง 

18.45 น.  เหริฟ้ำสู ่ออ็คแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์ โดยเทีย่วบนิที ่ TG 491  
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วนัท่ีสอง  ( 29 ธนัวาคม 2560 )  ออ็คแลนด ์ชมเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์– ย่านควีนส ์สตรีทช้อปป้ิง  –  
     นัง่เรือข้ามฝากไปท่ีเดวอนฟอรต์ 

12.05 น.  เดนิทำงถงึ เมืองออ็คแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์หลงัจำกผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง  
  น ำทำ่นเดนิทำงสูต่วัเมอืง 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร (แบบต๋ิมซ า) 

ชมเมอืงออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่ง และเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้น
กำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ  
น ำทำ่นชมทำ่เรอืรมิอำ่วทีส่วยงำมเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล ำ ชมสะพำนฮำรเ์บอร ์
ชมเขาอีเดน ภเูขำไฟทีด่บัแลว้ สำมำรถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืงออ็คแลนด์
แลนดท์ัง้เมอืงไดอ้ยำ่งชดัเจนแบบ 360 องศำ  
จำกนัน้ใหท้ำ่นไดอิ้สระช้อปป้ิง และเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศยับนถนนควนีส ์ 
ซึง่เป็นแหล่งขำยสนิคำ้นำนำชนิด   
จำกนัน้น ำทำ่นขึน้เรือข้ามฝากจากเมืองออ็คแลนดส์ู่ท่าเรือเดวอนฟอรต์ ให้
ทำ่นไดผ้ำ่นชมอำ่วทีเ่ตม็ไปดว้ยเรอืใบและผนืน ้ำสฟ้ีำครำมของอำ่วออ็คแลนด์
จนถงึทำ่เรอืเดวอนฟอรต์ใหท้่ำนไดช้มอำคำรบำ้นเรอืนรวมถงึรำ้นกำแฟทน่ีำรกัรำ้นคำ้ทีข่ำยงำนศลิปะ
มำกมำยไมว่่ำจะเป็นภำพวำด รำ้นขำยของทีร่ะลกึ รำ้นเครือ่งแกว้ ตำมแนวถนนวคิตอเรยี  
จำกนัน้ใหท้ำ่นเดนิขึน้ไปชมววิของเมอืงทีเ่มำ้ทว์คิตอเรยีทีส่ำมำรถมองเหน็ววิทีส่วยงำมอกีมมุของเมอืง
ออ็คแลนด ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั   AUCKLAND ROSE PARK  HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม (30 ธนัวาคม 2560 )  ออ็คแลนด ์– มาตามาตา ชมหมู่บา้นชาวฮอบบิต และฟารม์   -  โรโตรวั -  ชม 
     ศนูยว์ฒันธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พร้อมอาหารค า่ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมืองมาตามาตา เยีย่มชม หมู่บา้นของชาวฮอบบิต 
( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำ
ภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยกัษ ์เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ ชืน่
ชมพืน้ทีอ่นัสวยงำมของฟำรม์เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ำกกว่ำพนัเอเคอร ์ประกอบกบัววิ
ทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ ์( Kaimai Ranges ) อนัตระกำรตำ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   
จำกนัน้เดนิทำงสู ่ เมืองโรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพทีช่ำว
เมำรอีำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมอืงทีม่คีวำมรอ้นจำกใตด้นิทีส่ำมำรถปรงุ
อำหำรไดโ้ดยกำรน ำเนื้อสตัวไ์ปฝังในดนิทีม่คีวำมรอ้นสงูจนกว่ำจะสกุ อำหำรนี้ชาว
เมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจำกนี้เมอืงโรโตรวัยงัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ ำคญั
ของเกำะเหนือทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำกทีส่ดุ  
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น ำทำ่นสู ่TE PUIA ซึง่เป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ีอำท ิกำรแกะสลกั
ไม ้และกำรทอเครือ่งนุ่งหม่ พรอ้มชมบ่อน ้ำพรุอ้น บ่อโคลนเดอืด สิง่มหศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้จำกพลงัควำมรอ้น
ใตพ้ภิพทีพ่วยพุง่จำกพืน้ดนิโดยผสมแรธ่ำตุตำ่งๆตำมธรรมชำต ิ 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี  พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี  
 

วนัท่ีส่ี ( 31 ธนัวาคม 2560 )    โรโตรวั– เรนโบว ์สปริงส ์– อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป ชมน ้าตกฮกู้า  
     ชมการกระโดดบนัจ้ี – โรโตรวั 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เรนโบว ์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถำนอนุรกัษ์พนัปลาเทร้า ทีม่ปีลำเทรำ้นบั
หมืน่ตวัจำกทะเลสำบมำวำงไขต่ำมธรรมชำตแิละทำ่นยงัสำมำรถชมตน้เฟิรน์สเีงนิซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ
ประเทศนิวซแีลนด ์ 
น ำทำ่นสู ่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่
แหง่หนึ่งของเมอืงโรโตรวั ชมกำรแสดงของแกะพนัธุต์่ำงๆ
ทีเ่ดนิเรยีงรำยบนเวทใีหท้ำ่นชมและแสดงควำมสำมำรถ
ของแกะทีม่คีวำมแตกต่ำงกนัของสำยพนัธุต์่ำงๆ ใหท้ำ่น
สมัผสัถงึควำมน่ำรกัของกำรป้อนอำหำรเจำ้แกะตวัน้อย 
ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธติกำรตดัขนแกะ และกำรตอ้น
แกะโดยสนุขัแสนรู ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารไทย 
 จำกนัน้เดนิทำงสู ่ ทะเลสาบเทาโป ซึง่เป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งทีอ่ยู่
ของปลำเทรำ้สรีุง้ น ำทำ่นชมน ้าตกฮกู้า อนังดงำมของแมน่ ้ำไวคำโตกระโจน
ผำ่นชอ่งเขำแคบ ๆ และขำ้มชัน้หนิสงู 11 เมตร กลำยเป็นน ้ำตกทีส่วยงำมยำม
ตอ้งแสงแดด นอกจำกนี้ยงัไหท้ำ่นไดช้มการนัง่เรือเรว็เจท๊โบท๊ ทีต่ื่นเตน้ของ
เกำะเหนือ และชมการกระโดดบนัจ้ี ทีเ่ป็นกฬีำยอดนิยมเพือ่ทดสอบควำมกลำ้
จำกนกัทอ่งเทีย่วทัว่โลกเมือ่มำเยอืนนิวซแีลนด ์
(รายการเจท็โบ๊ทและการกระโดดบนัจี้ เป็นทวัรน์อกรายการ ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการจะรว่มสนุกกบักจิกรรม
ต่างๆ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัร)์  
น ำทำ่นเดนิทำงกลบั เมืองโรโตรวั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  ROTORUA MILLENNIUM HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า (  01 มกราคม 2561 )   โรโตรวั – ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ – ออ็คแลนด ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทำงจำกทะเลสาบโรโตรวั ผำ่นฟำรม์เลีย้งแกะ ฟำรม์กวำง ฟำรม์ววั และเนินเขำน้อยใหญ่สู่
เมอืงไวโตโมท่ีม่ถี ้ำหนอนเรอืงแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศนิวซแีลนด ์

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ บารบี์คิว ณ ภตัตาคาร 
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 จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้ชม ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำที่
มหีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัเป็นลำ้น ๆ ตวั ดัง่ดวงดำวบนทอ้งฟ้ำ
ยำมค ่ำ คนืนบัเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตทิีห่ำดไูดย้ำก โดยไกดท์อ้งถิน่จะ
น ำทำ่นนัง่เรอืเขำ้ไปในถ ้ำอนัเงยีบสงบอนัเป็นทีอ่ยูข่องหนอนเรอืงแสง และทำ่น
จะไดช้มควำม งดงำมของถ ้ำหนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้ตำมธรรมชำต ิ 
หลงัจำกนัน้น ำทำ่นกลบั เมืองออ็คแลนด ์ อสิระใหท้ำ่นได ้ ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้
สนิคำ้ต่ำงๆ ตำมอธัยำศยั ซึง่บนถนนควนีส ์ ซึง่เป็นแหล่งขำยสนิคำ้นำนำชนิด
ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้หรอืจะเขำ้ชมคำสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศนิวซแีลนดอ์กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย   
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  AUCKLAND ROSE PARK  HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก ( 02 มกราคม 2561 )   ออ็คแลนด ์ – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 ใหท้ำ่นไดอ้สิระตำมอธัยำศยัหรอืจะเดนิเล่นรมิอำ่ว ช้อปป้ิงย่านควีนสส์ตรีท  หรอืจะเลน่คำสใินทีใ่หญ่
ทีส่ดุในประเทศนิวซแีลนด ์  
จำกนัน้เดนิทำงสู ่สนามบินนานาชาติของเมืองออ๊คแลนด ์ 

14.50 น. ออกเดนิสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ TG492 
20.50 น. เดนิทำงกลบัถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิำพ 
    ************************************** 
 

BW... NZ North Island (The Hobbit) 6 Days/ 4 Nights 
ก าหนดการเดินทาง    28  ธนัวาคม 2559 – 02 มกราคม 2561 (ปีใหม่) 

        อตัราค่าบริการ 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋และวีซ่า ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่  ( หอ้งคู่ ) 74,900.- บาท 48,900.- บาท 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  68,900.- บาท 46,900.- บาท 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 64,900.- บาท 40,900.- บาท 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 60,900.- บาท 37,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  9,900.- บาท 9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ท่ำนที ่3 ลด 1.500.- บาท 1.500.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแลว้ หากท่านตอ้งการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรือมีเหตุ

จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะวซ่ีากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงื่อนไขการยื่น

วีซ่าข้ึนอยู่กบัเอกสารของท่านทางบริษทัฯ จะเป็นคนพิจารณา)   
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*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา  

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบิน (ปรบัราคา ณ วนัท่ี 21 ส.ค. 60) 

*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 15 ท่านขึ้นไป หากจ านวนผู้โดยสารต ่ากว่า 15 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา  

*** บริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหากสายการบินเปล่ียนแปลงราคาหลังจากออกราคาน้ีไปแล้ว 

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจอง

ทวัร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสายการบินจะพิจารณา

ให้ 

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)  

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที่ม ี

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภัย )   

 ค่าน า้มนัจากสายการบนิ และค่าภาษีสนามบนิ ณ  วนัท่ี  19 กรกฎาคม 2560   และบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียน

ราคาตามภาษีน า้มนัหากสายการบนิมกีารปรับเพ่ิมขึ้นหลงัจากนี้  

 สะสมไมล์ การบนิไทยได้ 50 % 

 ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณมีีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 3,000 บาท 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากตอ้งการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไม่ยื่นพรอ้มคณะ ตอ้งจ่ายค่าวีซ่าเพิม่ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว 

 ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์รถของนิวซีแลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  

 ค่าทปิคนขบัรถของนวิซีแลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  

 ค่าทปิคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรม

ส่วนใหญไม่มพีนักงานยกกระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอร์เนต็เนต็คดิเป็นช่ัวโมง 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 21 

วันท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  
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 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล

วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การยกเลกิ(ปีใหม่) 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 31 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 01-30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปี

ใหม่เราจ่ายเงินล่วงหนา้ใหโ้รงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจ้งยกเลิกในวนัเดนิทาง หรือถูกปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มกีารคนืเงนิ

ทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  

- รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตกุารณท์างการเมอืงการประท้วงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคญั  

- บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางเข้าประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรือสิ่งของ

ห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามที่กอง

ตรวจคนเข้าเมอืงพิจารณาแล้ว  

- ทางบริษัทฯไม่คนืเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางสว่น บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่สถานทูตปฏเิสธออกวี

ซ่าอนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่สถาทูตก าหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตวัที่

เป็นเทจ็ในการขอวซ่ีา บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง

ให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย บรษิัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศไทย

ที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบนิระหว่างประเทศล่าช้า 

 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด ์

 หนังสอืเดนิทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วคร่ึงหรอื 2 นิ้ ว 

 ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี 

 ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ใช้ภาษาองักฤษเท่านั้น) ส าเนาทะเบยีนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

- ประวัตกิารท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถงึ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท ์

  ข้าราชการจะต้องมจีดหมายรับรองจากต้นสงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

 หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจ า ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน  

(การยืน่วีซ่าใชเ้วลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการข้ึนอยู่กบัสถานฑูต)  

 เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะต้องมหีนังสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 
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 ต้องมหีนังสอืยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดนิทางคนเดยีวต้องมหีนังสอือนุญาตทั้งบดิาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา

 ทะเบยีนบ้าน+บตัรประชาชน และการเงินของบดิาหรือมารดา 

 หลักฐานประวัตกิารศึกษา (ส าหรับเดก็นักเรียน/นักศึกษา) อาท ิ หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจรงิ) กรณปิีดเทอมใช้

ส าเนาบตัรนักเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนชื่อ (ถ้ามสี  าคญัมาก) 

 กรณถ้ีาเป็นครอบครัวที่มสีาม ีภรรยา และมบุีตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางด้วยกนัสามารถยื่นวีซ่ารวมกนัได้เป็นวซ่ีาครอบครัว 

 กรณุาใส่หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถตดิต่อได้ลงในส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาทะเบยีนบ้าน 

 หากท่านต้องการใช้หนงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดนิทางกบัเรา กรณุาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากย่ืนหนงัสอืเดนิทางเข้าไป

ในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสอืเดนิทางออกมาได้จนกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวีซ่า 

 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ที่ย่ืนเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึออกมาจาก

สถานทูตได้จนกว่าจะถงึวันก าหนดรับเล่ม    หากมกีารใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อน

ยืน่วีซ่าแลว้ถา่ยเรคคอรด์การเดินทางใหท้างบริษทัทั้งเล่มเพือ่ยืน่เป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นแลว้ตอ้งมีเวลาน าเล่มพาสปอรต์

เขา้ไปติดผลวีซ่าโดยใชเ้วลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บรษิัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

 3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตผุลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บดิเบอืนข้อเทจ็จริง หรือ

ผดิวัตถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

 4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขส าคญัของการพจิารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมตัวิซ่ีานั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของ

สถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงคท์ี่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่

ระบเุท่านั้น 

 

กรุณาเตรียมเอกสารท่ีขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า 

 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะยืน่

ท่องเท่ียว*** 

 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี  ......................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่

อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตไ์ดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


