New Zealand North Island 6 days
THE HOBBIT TOUR
นำท่ ำนเดินทำงสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ชมฮอบบิตตัน มูวเี ซ็ดหมู่บ้ำนชำวฮอบบิตของภำพยนตร์
เรื่องดัง
“The Lord of The Rings” และเรื่อง “The Hobbit : An
Unexpected Journey” ที่สร้ ำงควำมประทับใจให้ กับผู้คนทั่วโลก
 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นเมืองทีส่ ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พภิ พ มีชำวเมำรีอำศัยอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่ เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมอื ของชำวเมำรี
ชมบ่อน้ ำพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด
 เรนโบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS ) สถำนอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลำเทร้ำ และชมสัตว์พน้ื เมืองของนิวซีแลนด์
 อโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต์ ่ำงๆ
 ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสำบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งทีอ่ ำศัยของปลำเทร้ำสีรงุ้
อำศัยอยู่
 ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับดัง่
ดวงดำวบนท้องฟ้ำ
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ต ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบกำรณ์เบือ้ งหลังของสถำนทีถ่ ่ำยทำ
ภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรือ่ ง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต

กาหนดการเดินทาง

28 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561 ( ปี ใหม่ )

ตารางเทีย
่ วบิน
ว ันบิน
วันที่ 1 ของรายการ
วันที่ 6 ของรายการ

เมือง
28 ธันวาคม 2560กรุงเทพฯ-อ็อคแลนด์
(BKK-AKL)
2 มกราคม 2561 อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ
(AKL-BKK)

เทีย
่ วบิน

เวลา

ระยะเวลาบิน

TG491

18.45-12.05+1

11 ชัว่ โมง

TG492

14.50-20.50

12 ชัว่ โมง

วันแรก ( 28 ธันวาคม 2560 ) กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
16.00 น.
คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์ เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำทีค่ อยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
18.45 น.
เหิรฟ้ำสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 491
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วันที่ สอง ( 29 ธันวาคม 2560 ) อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีทช้อปปิ้ ง –
นัง่ เรือข้ามฝากไปที่ เดวอนฟอร์ต
12.05 น.
เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมือง
นำท่ำนเดินทำงสูต่ วั เมือง
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋ มซา)
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่ง และเป็ นเมืองทีส่ ำคัญทำงด้ำน
กำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงิน
นำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวทีส่ วยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพำนฮำร์เบอร์
ชมเขาอีเดน ภูเขำไฟทีด่ บั แล้ว สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์
แลนด์ทงั ้ เมืองได้อย่ำงชัดเจนแบบ 360 องศำ
จำกนัน้ ให้ทำ่ นได้อิสระช้อปปิ้ ง และเลือกซือ้ สินค้ำตำมอัธยำศัยบนถนนควีนส์
ซึง่ เป็ นแหล่งขำยสินค้ำนำนำชนิด
จำกนัน้ นำท่ำนขึน้ เรือข้ามฝากจากเมืองอ็อคแลนด์ส่ทู ่าเรือเดวอนฟอร์ต ให้
ท่ำนได้ผำ่ นชมอ่ำวทีเ่ ต็มไปด้วยเรือใบและผืนน้ำสีฟ้ำครำมของอ่ำวอ็อคแลนด์
จนถึงท่ำเรือเดวอนฟอร์ตให้ท่ำนได้ชมอำคำรบ้ำนเรือนรวมถึงร้ำนกำแฟทีน่ำรักร้ำนค้ำทีข่ ำยงำนศิลปะ
มำกมำยไม่ว่ำจะเป็ นภำพวำด ร้ำนขำยของทีร่ ะลึก ร้ำนเครือ่ งแก้ว ตำมแนวถนนวิคตอเรีย
จำกนัน้ ให้ทำ่ นเดินขึน้ ไปชมวิวของเมืองทีเ่ ม้ำท์วคิ ตอเรียทีส่ ำมำรถมองเห็นวิวทีส่ วยงำมอีกมุมของเมือง
อ็อคแลนด์
คา่
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั AUCKLAND ROSE PARK HOTEL หรือเที ยบเท่า
วันที่ สาม (30 ธันวาคม 2560 ) อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บา้ นชาวฮอบบิต และฟาร์ม - โรโตรัว - ชม
ศูนย์วฒ
ั นธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารคา่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมาตามาตา เยีย่ มชม หมู่บา้ นของชาวฮอบบิต
( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบกำรณ์เบือ้ งหลังของสถำนทีถ่ ่ำยทำ
ภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรือ่ ง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ชืน่
ชมพืน้ ทีอ่ นั สวยงำมของฟำร์มเลีย้ งแกะ ทีม่ พี น้ื ทีม่ ำกกว่ำพันเอเคอร์ ประกอบกับวิว
ทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระกำรตำ
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จำกนัน้ เดินทำงสู่ เมืองโรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พภิ พทีช่ ำว
เมำรีอำศัยอยูเ่ ป็ นจำนวนมำกเพรำะเป็ นเมืองทีม่ คี วำมร้อนจำกใต้ดนิ ทีส่ ำมำรถปรุง
ั นทีม่ คี วำมร้อนสูงจนกว่ำจะสุก อำหำรนี้ชาว
อำหำรได้โดยกำรนำเนื้อสัตว์ไปฝงในดิ
เมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจำกนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญ
ของเกำะเหนือทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมำกทีส่ ดุ
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คา่

นำท่ำนสู่ TE PUIA ซึง่ เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมอื ของชำวเมำรี อำทิ กำรแกะสลัก
ไม้ และกำรทอเครือ่ งนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด สิง่ มหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ จำกพลังควำมร้อน
ใต้พภิ พทีพ่ วยพุง่ จำกพืน้ ดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเที ยบเท่า
รับประทานอาหารที่ ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี

วันที่ สี่ ( 31 ธันวาคม 2560 )
เช้า

เที่ ยง

คา่

โรโตรัว– เรนโบว์ สปริ งส์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป ชมน้าตกฮูก้า
ชมการกระโดดบันจี้ – โรโตรัว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เรนโบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS) สถำนอนุรกั ษ์พนั ปลาเทร้า ทีม่ ปี ลำเทร้ำนับ
หมืน่ ตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำมธรรมชำติและท่ำนยังสำมำรถชมต้นเฟิรน์ สีเงินซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
ประเทศนิวซีแลนด์
นำท่ำนสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลีย้ งแกะใหญ่
แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต์ ่ำงๆ
ทีเ่ ดินเรียงรำยบนเวทีให้ทำ่ นชมและแสดงควำมสำมำรถ
ของแกะทีม่ คี วำมแตกต่ำงกันของสำยพันธุต์ ่ำงๆ ให้ทำ่ น
สัมผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตัวน้อย
ประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ และกำรต้อน
แกะโดยสุนขั แสนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
จำกนัน้ เดินทำงสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึง่ เป็ นทะเลสำบทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่
ของปลำเทร้ำสีรงุ้ นำท่ำนชมน้าตกฮูก้า อันงดงำมของแม่น้ำไวคำโตกระโจน
ผ่ำนช่องเขำแคบ ๆ และข้ำมชัน้ หินสูง 11 เมตร กลำยเป็ นน้ำตกทีส่ วยงำมยำม
ต้องแสงแดด นอกจำกนี้ยงั ไห้ทำ่ นได้ชมการนัง่ เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ทีต่ ่นื เต้นของ
เกำะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ทีเ่ ป็ นกีฬำยอดนิยมเพือ่ ทดสอบควำมกล้ำ
จำกนักท่องเทีย่ วทัวโลกเมื
่
อ่ มำเยือนนิวซีแลนด์
(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจะร่วมสนุกกับกิจกรรม
ต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
นำท่ำนเดินทำงกลับ เมืองโรโตรัว
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเที ยบเท่า

วันที่ ห้า ( 01 มกราคม 2561 ) โรโตรัว – ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสาบโรโตรัว ผ่ำนฟำร์มเลีย้ งแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเขำน้อยใหญ่สู่
เมืองไวโตโม่ทม่ี ถี ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของประเทศนิวซีแลนด์
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
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คา่

จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชม ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่
มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็ นล้ำน ๆ ตัว ดังดวงดำวบนท้
่
องฟ้ำ
ยำมค่ำ คืนนับเป็ นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติทห่ี ำดูได้ยำก โดยไกด์ทอ้ งถิน่ จะ
นำท่ำนนังเรื
่ อเข้ำไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็ นทีอ่ ยูข่ องหนอนเรืองแสง และท่ำน
จะได้ชมควำม งดงำมของถ้ำหินงอกหินย้อยทีเ่ กิดขึน้ ตำมธรรมชำติ
หลังจำกนัน้ นำท่ำนกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ทำ่ นได้ ช้อปปิ้ งเลือกซือ้
สินค้ำต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย ซึง่ บนถนนควีนส์ ซึง่ เป็ นแหล่งขำยสินค้ำนำนำชนิด
ให้ทำ่ นได้เลือกซือ้ หรือจะเข้ำชมคำสิโนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์อกี ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั AUCKLAND ROSE PARK HOTEL หรือเที ยบเท่า

วันที่ หก ( 02 มกราคม 2561 ) อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ทำ่ นได้อสิ ระตำมอัธยำศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่ำว ช้อปปิ้ งย่านควีนส์สตรีท หรือจะเล่นคำสิในทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์
จำกนัน้ เดินทำงสู่ สนามบินนานาชาติ ของเมืองอ๊อคแลนด์
14.50 น.
ออกเดินสูก่ รุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน TG492
20.50 น.
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ
**************************************

BW... NZ North Island (The Hobbit) 6 Days/ 4 Nights
กาหนดการเดิ นทาง

28 ธันวาคม 2559 – 02 มกราคม 2561 (ปี ใหม่)

อัตราค่าบริการ
คณะผู้เดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ ( ห้องคู่ )
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพกั กับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ท่ำนที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋วและวีซ่า

ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
ตลอดการเดิ นทาง

74,900.- บาท
68,900.- บาท
64,900.- บาท
60,900.- บาท
9,900.- บาท
1.500.- บาท

48,900.- บาท
46,900.- บาท
40,900.- บาท
37,900.- บาท
9,900.- บาท
1.500.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงื่อนไขการยื่น
วีซ่าขึ้ นอยู่กบั เอกสารของท่านทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
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*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสาร จานวน 15 ท่าน ขึ้ นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนา้ มันของสายการบิน (ปรับราคา ณ วันที่ 21 ส.ค. 60)
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสาร จานวน 15 ท่านขึ้นไป หากจานวนผู้โดยสารต่ากว่า 15 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ ว
*** หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือที่น่งั บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณา
ให้
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว
๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้ นทาง โดยสายการบินไทย (TG)
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย )
 ค่านา้ มันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาตามภาษีนา้ มันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 สะสมไมล์ การบินไทยได้ 50 %



ราคารวมวีซ่าแล้ ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ ว คืนให้ ท่านละ 3,000 บาท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ ายค่าวีซ่าเพิม่

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
 ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ง
ั เพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์รถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 ค่าทิปคนยกประเป๋ าที่โรงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรม
ส่วนใหญไม่มพี นักงานยกกระเป๋ า



ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋ า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 21
วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
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หากท่านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
การยกเลิก(ปี ใหม่)



แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋



แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 01-30 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาลปี
ใหม่เราจ่ ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดินทาง 1 เดือน )



แจ้ งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้ าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงิน
ทั้งหมด

หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศ เนื่องจากมีสง่ิ ผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
- ทางบริษัทฯไม่คนื เงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตปฏิเสธออกวี
ซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้ เอกสารมาไม่ครบถ้ วนตามที่สถาทูตกาหนด หรือการที่ท่านให้ ข้อมูลส่วนตัวที่
เป็ นเท็จในการขอวีซ่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมือง
ให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศไทย
ที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้ า

เอกสารในการขอวีซ่านิวซี แลนด์










หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่ (ใช้ ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สาเนาทะเบียนการค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ
- ประวัตกิ ารทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ข้ าราชการจะต้ องมีจดหมายรับรองจากต้ นสังกัด และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน
(การยืน่ วีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึ้ นอยู่กบั สถานฑูต)
เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
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ต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้ องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้ อมเอกสารสาเนา
ทะเบียนบ้ าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
หลักฐานประวัตกิ ารศึกษา (สาหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้
สาเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามีสาคัญมาก)
กรณีถ้าเป็ นครอบครัวที่มสี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้ วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้ เป็ นวีซ่าครอบครัว
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้ าน
หากท่านต้ องการใช้ หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้ าไป
ในสถานทูตแล้ วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้ จนกว่าจะถึงกาหนดวันออกวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ย่ นื เข้ าสถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อน
ยืน่ วีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษทั ทั้งเล่มเพือ่ ยืน่ เป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นแล้วต้องมีเวลานาเล่มพาสปอร์ต
เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า








1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
ใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึ้นอยู่กบั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด

เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของ
สถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่
ระบุเท่านั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนดเพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า
**** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่
ท่องเที่ยว***

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้ านค้ า ......................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที างาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้ าสมรสแล้ ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด .................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้ วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่
อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
13. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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