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BBBWWW   NNNeeewww   ZZZeeeaaalllaaannnddd   NNNooorrrttthhh   IIIssslllaaannnddd   666   dddaaayyysss   
TTTHHHEEE   HHHOOOBBBBBBIIITTT   TTTOOOUUURRR   

 
บริษทัฯ นําท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์ชมฮอบบิทตนั มวีูเซต็หมู่บา้นชาว 

ฮอบบิทของภาพยนตรเ์รืองดงั “The Lord of The Rings” และ  
เรือง “The Hobbit “ทีสร้างความประทบัใจให้กบัผู้คนทวัโลก  

 ออ็คแลนด ์เมอืงทใีหญ่อนัดบัหนึงของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงทสีําคญัทางดา้นการค้า การศกึษา  

 โรโตรวั เมอืงทเีตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ซงึเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

ชมบ่อนําพุรอ้น บอ่โคลนเดอืด 

 เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเทรา้ และชมสตัวพ์นืเมอืงของนิวซแีลนด ์

 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลยีงแกะใหญ่แห่งหนึงของเมอืงโรโตรวั ชมการแสดงของแกะพนัธุต่์างๆ 

 ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีุดของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งทอีาศยัของปลาเทรา้สรีุง้

อาศยัอยู่  

  ถาํหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถําทมีหีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัดงัดวงดาว

บนทอ้งฟ้า  
  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบการณ์เบอืงหลงัของสถานทถ่ีายทํา

ภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรอืง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ  

   
      

   
   
   

         
กาํหนดการเดนิทาง  20 – 25 มกราคม 2561 

    3 – 8 กุมภาพันธ ์2561 

    17 – 22 มีนาคม 2561 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

วนัทีสองของการเดินทาง       อ็อคแลนด ์ชมเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์– ย่านควีนส ์สตรีท   

    นําท่านเดินทางสู่เมืองฮามิลตนั 

   
 

   
15.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกันท ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชนั 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทคีอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.45 น.  เหิรฟ้าสู ่อ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเทยีวบินท ี TG 491  

 

   
 

12.05 น.    เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

   นาํทา่นเดินทางสู่ตัวเมือง 

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบติมซํา) 

   ชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองทใีหญ่อันดับหนึง และเป็นเมืองทสีาํคัญทางด้านการค้า  

   การศึกษา การเงิน นาํทา่นชมท่าเรือริมอ่าวทสีวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยลาํ นาํทา่น

   ผ่านอ่าวของเมืองออ็คแลนด์ทสีวยงามสามารถมองเหน็สะพานฮาร์เบอร์ และเรีอเป็น 

   ร้อย ๆ ลาํตามริมอ่าว  ชมเขาอีเดน ภเูขาไฟทดีับแล้ว สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของ 

   เมืองออ็คแลนด์แลนด์ทงัเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนันให้ทา่นได้ 

          ช้อปปิงและเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส ์ ซึงเป็นแหล่งขายสนิค้านานาชนิด   

คํา     รบัประทานอาหารคํา  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั   AUCKLAND CITY  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสามของการเดินทาง       ฮามิลตนั–  มาตามาตา ชมหมู่บา้นชาวฮอบบทิ และฟารม์   -  โรโตรวั  

 ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พรอ้มอาหารคํา 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – อ็อคแลนด ์

2 
อ็อคแลนดช์มเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์ 

ย่านควีนสส์ตรีท -เดินทางสู่เมอืงฮามิลตนั 

3 

ฮามิลตนั– มาตามาตา ชมหมูบ่า้นฮอบบทิและฟารม์  

โรโตรวั – ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี  

ชมการแสดงของชาวเมารี (พรอ้มอาหารคาํ) 

4 
โรโตรวั – เรนโบว ์สปริงค ์– อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป 

ชมนาํตกฮูกา้ – ชมการกระโดดบนัจี – โรโตรวั 

5 โรโตรวั – ถาํหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

6 อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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   นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบิท ( HOBBITON 

   MOVIE SET )  สมัผัสประสบการณ์เบืองหลังของสถานทถ่ีายทาํภาพยนตร์ไตรภาค 

   ฟอร์มยักษ์ เรือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กาํกับ เซอร์ปีเตอร์ 

   แจ๊คสนั ให้ท่านได้ชืนชมพืนทอีันสวยงามของฟาร์มเลียงแกะ ทมีีพืนทมีากกว่าพัน 

   เอเคอร์ ประกอบกับวิวทวิทัศน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อนั 

   ตระการตา นาํชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรือง The Hobbit มีจาํนวน 44 หลัง 

   แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็

   ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน 

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   
   จากนันเดินทางสู่ เมืองโรโตรวั เมืองทเีตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพทชีาวเมารี 

   อาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมืองทมีีความร้อนจากใต้ดินทสีามารถปรุงอาหาร 

   ได้โดยการนาํเนือสตัว์ไปฝังในดินทมีีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารนีชาวเมารี 

   เรียกว่าแฮงง ิ(HANGI) นอกจากนีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเทยีวทสีาํคัญของเกาะ

   เหนือทนีักทอ่งเทยีวนิยมมากทสีดุ นาํท่านสู่ TE PUIA ซึงเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์

   ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเครืองนุ่งห่ม  

   พร้อมชมบ่อนาํพุร้อน บ่อโคลนเดือด สงิมหัศจรรย์ทเีกิดขนึจากพลังความร้อนใต้พิภพ

   ทพีวยพุ่งจากพืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ  

   นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  ROTORUA – SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL   

   หรือเทียบเท่า 

คํา     รบัประทานอาหารทีปรุงแบบชาวเมารี  พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี  

 

วนัทีสีของการเดินทาง โรโตรวั– อโกรโดม - เรนโบว ์สปริงส ์-ทะเลสาบเทาโป ชมนาํตกฮูกา้ 
 ชมการกระโดดบนัจี - โรโตรวั 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
   นาํทา่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลียงแกะใหญ่แห่งหนึงของเมืองโรโตรัว 

   ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆทเีดินเรียงรายบนเวทีให้ทา่นชมและแสดง  

   ความสามารถของแกะทมีีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ทา่นสัมผัสถึงความ 

   น่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ 

   และการต้อนแกะโดยสนุัขแสนรู้  นาํทา่นสู่ เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS) 

   สถานอนุรักษ์พนัธป์ลาเทรา้ ทมีีปลาเทร้านับหมืนตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตาม 

   ธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสเีงินซึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ 

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารไทย 
   จากนันเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึงเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุของประเทศนิวซีแลนด์

   และเป็นแหล่งทอียู่ของปลาเทร้าสรุ้ีง นาํทา่นชมนาํตกฮูกา้ อันงดงามของแม่นาํไวคาโต

   กระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชันหินสงู 11 เมตร กลายเป็นนาํตกทสีวยงามยาม

   ต้องแสงแดด นอกจากนียังไห้ทา่นได้ชมการนงัเรือเร็วเจ็ทโบท๊ ทตีนืเต้นของเกาะ 

   เหนือ และชมการกระโดดบนัจี ทเีป็นกฬีายอดนิยมเพือทดสอบความกล้าจาก 

   นักทอ่งเทยีวทวัโลกเมือมาเยือนนิวซีแลนด ์ 
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วนัทีหกของการเดินทาง อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

 

**(รายการเจท็โบ๊ทและการกระโดดบนัจเีป็นทวัร์นอกรายการ สาํหรบัท่านทีตอ้งการ

จะร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร)์  

   จากนันเดินทางกลับสูเ่มืองโรโตรวั  

คํา     รบัประทานอาหารคํา  ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั   ROTORUA SUDIMA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีหา้ของการเดินทาง โรโตรวั – ถาํหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
   นาํทา่นเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน

   เขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ทมีีถาํหนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเทยีวทมีีชือเสียง 

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์ีคิว ณ ภตัตาคาร 
   จากนันนาํทา่นเข้าชม ถาํหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถาํทมีี 

   หนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดงัดวงดาวบนท้องฟ้ายามคาํ 

   คืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทหีาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถินจะนาํท่านนังเรือ 

   เข้าไปในถาํอนัเงียบสงบอนัเป็นทอียู่ของหนอนเรืองแสงและทา่นจะได้ชมความ 

   งดงามของถาํหินงอกหินย้อยทเีกิดขึนตามธรรมชาติเป็นสถานทที่องเทยีวยอดนิยมของ

   นิวซีแลนด์อีกแห่งทพีลาดไม่ได้ หลังจากนันนาํทา่นกลับ เมืองอ็อคแลนด ์อิสระให้ 

   ท่านได้ ช้อปปิงเลือกซือสนิค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึงบนถนนควีนส ์ซึงเป็นแหล่งขาย 

   สนิค้านานาชนิดให้ทา่นได้เลือกซือมากมาย  

คํา                     รบัประทานอาหารคํา  ณ รา้นอาหารไทย   
             นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

   
   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํทา่นอสิระช้อปปิง  

จากนันเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองออ๊คแลนด์  
14.10 น. ออกเดินสูก่รุงเทพฯ โดยเทยีวบิน TG492 
20.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

 

NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit ) 
กาํหนดการเดนิทาง  20 – 25 มกราคม 2561 

    3 – 8 กุมภาพันธ ์2561 

    17 – 22 มนีาคม 2561 

คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตวั 

มกราคม 2561 

กมุภาพนัธ ์2561 

ราคารวมตวั 

มีนาคม 2561 

ราคาไม่รวมตวัเครอืงบิน 

ตลอดการเดินทาง 
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ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง  78,900.- 72,900.- 46,900.- 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  73,900.- 67,900.- 42,900.- 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 68,900.- 64,900.- 40,900.- 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 64,900.- 60,900.- 37,900.- 
หอ้งพกัเดยีวเพมิทา่นละ  8,900.- 8,900.- 8,900.- 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านท ี3 ลด 1,000.- 1,000.- 1,000.- 
ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรอื วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยนืวซี่าเดยีวกรุณาจ่ายเพมิ  2,500 บาท หรอืมเีหตุ

จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยนืวซี่าก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธเิฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นนั (เงอืนไขการยนืวซี่า

ขนึอยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

*** การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่าน ขนึไป หากผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญ่ตาํกว่า 15 ทา่น บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา 

*** ราคานบีรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาตามภาษนํีามนัของสายการบนิ (ปรบัภาษีนํามนั ณ วนัที 21ส.ค.60) 

*** การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 15 ท่านขนึไป หากจาํนวนผูโ้ดยสารตํากวา่ 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน

การเลอืนการเดนิทางหรอื เปลยีนแปลงราคา  

*** บรษิทัฯของสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหากสายการบนิเปลยีนแปลงราคาหลงัจากออกราคานีไปแลว้ 

*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรอืงตวัทลีูกคา้ซอืเองเพอืต่อเทยีวบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ ทจีะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทยีวบนิ

ล่าชา้ หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทนีงับนเครอืงรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื

ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพอืแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทขีอหรอืไม่ขนึอยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้

***  กรณีลูกคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยนืวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทงัสนิ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   

*** กรณีลูกคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้วั ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตงัแต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เนืองจากไม่

ตรงตามเงอืนไขตามกรมธรรม ์

* ทนีังสาํหรับกรุ๊ปทเีราจองเป็นทนีังทวัไปไม่ใช่ทนีังด้านหน้าสดุ(long leg seat) 
 

 

 

อตัรานีรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG)  

 ค่าโรงแรมทพีกั (สองทา่นต่อหนึงหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทยีว, ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุ

 ค่าอาหารและเครอืงดมืตามรายการทไีดร้ะบ,ุ ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งทมี ี

 ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทียวกบัทวัรเ์ท่านัน  เงอืนไขการคุ้มครอง 

 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดยีว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอื

กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    

 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้อีายตุํา กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80ปีขนึไป  (ลูกคา้ต้องทาํประกนัเพมิ) 

 ลูกคา้อายุ 1-15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงอืนไขกรมธรรม ์  

 ลูกคา้ทไีม่ไดต้รงตามเงอืนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

 ค่านํามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัท ี3  กมุภาพนัธ ์2560 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการ

ปรบัเปลยีนราคาตามภาษนํีามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพมิขนึหลงัจากนี 
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 ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนด์อยู่แลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 

 ค่าวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบท่องเทยีวประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการยนืวีซ่าเดียวจ่ายเพิม 2,500 บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ยืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิม 

อตัรานีไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 กรณีทตีอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพมิเตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพมิต่างหากจากคา่วซี่า 

 ค่านําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อทา่น) 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง  

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3% 

 ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน  

 โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะไม่มพีนกังานยกกระเป๋า ทางลกูคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพอืความรวดเรว็และสะดวกใน

การเดนิทาง  

 ไม่มีแจกนําดืมบนรถและไม่รวมกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชวัโมง 

 

เงอืนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

 เกบ็เงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท เป็นเงินสด ต่อการจองทวัร์หนึงท่าน ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง

บรษิทัฯ เพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัทา่นในการทาํวซี่า ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอ

การทาํวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด์ หากเอกสารท่านล่าชา้ไม่ทนักาํหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐานทสีถานทตูกาํหนด

ในเรอืงการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทเีป็นเทจ็อนัเป็นผลทาํใหส้ถานทตูปฏเิสธการออกวซี่า  บรษิทัฯ จะขอ

สงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจําทงัหมด หรอืหากออกตวัแล้ว บรษิทัฯไม่สามารถคนืค่าตวัไดเ้พราะเป็นเงอืนไขของ

สายการบนิ 

 สาํหรบัส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์งัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทาํการสาํหรบัท่านที

รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทงัหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทงัหมด

ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ 

เงอืนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถกูนําไปจ่ายค่าตวัเครอืงบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึงไมส่ามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้

เดินทางยกเลิกหรอืไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงอืนไขตามนี 

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจาํทงัหมด  
 แจง้ล่วงหน้า 31-50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21-30วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่าค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจง้ล่วงหน้า 1-20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด รวมถงึหากยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 

เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่าํกว่า 6 เดอืน 
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 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิวครงึหรอื 2 นิว 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเทา่นนั) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวติัการทาํงานควรระบุระยะเวลาทาํงานทงัหมด รวมถึง ชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากต้นสงักดั และสาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้สาํเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจาํ ยอ้นหลงั 6 เดือน หรอื statement ย้อนหลงั 6 เดือน  

(การยืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ทาํการขนึอยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายุตํากว่า 16 ปี จะต้องมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวต้องมหีนงัสอือนุญาตทงับดิาและมารดา พรอ้มเอกสารสาํเนา

 ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (สาํหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้าํเนา

บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลยีนชอื (ถา้มสีาํคญัมาก) 

 กรณีถา้เป็นครอบครวัทมีสีาม ี ภรรยา และมบีุตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยนืวซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่า

ครอบครวั 

 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทท์สีามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 

 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอนืก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีพราะหากยนืหนังสอืเดนิทางเขา้ไป

ในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึกําหนดวนัออกวซ่ีา 

 ระยะเวลาในการยนืวซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทยีนืเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจาก

สถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เลม่เดินทางไปประเทศอืนก่อน จาํเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ

ก่อนยนืวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทงัเล่มเพอืยนืเป็นวีซ่าเดียวเท่านันแล้วต้องมีเวลานําเล่ม

พาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัทาํการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใด ๆ ทงัสนิ 

 

กรณีมีบตัรเอเบค (APEC CARD)  

กรณีลูกคา้มีบตัรเอเบค (APEC CARD) ลกูคา้ตอ้งแจง้ทางบรษิทัฯ และถ่ายเนาบตัรเอเบค (APEC CARD) เพอืแจง้เจา้หน้าทแีละ

ถ่ายสาํเนาบตัรเอเบค (APEC CARD) เพอืใชใ้นการเดนิทางเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์และทางบรษิทัฯ จะแจง้สถานฑตูเพอืดาํเนนิการให้

ท่านใชส้ทิธบิตัรเอเบค (APEC CARD) ต่อไป 

หมายเหต ุ หากลกูคา้ไมแ่จง้เจา้หน้าทบีรษิทัฯ แลว้ถูกตดัสทิธบิตัรเอเบค (APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิ ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ  

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด หรอื หากต้องการยนืคาํรอ้งขอวี

ซ่าใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครงั 

 2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้ และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด  

 3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอื

ผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีาท่องเทยีว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

 4. กรณีทที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 

ขนึอยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 
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เงอืนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานนัขนึอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยนืวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการพจิารณา

ของสถานทูตได ้ซงึทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัตาม

เอกสารทรีะบุเท่านนั 

กรณุาเตรียมเอกสารทีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามทีกาํหนดเพอืความสะดวกของท่านเองในการยนืขอวีซ่า 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทจีะไม่รับยืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือนไขทจีะยืนท่องเทยีว*** 

 
**** เมอืท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์งัหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เงอืนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพอืประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีทางบริษทัฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา สําคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที) 
 
 
 

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

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเกิด ................................................ 

3. ชือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ...................................................................................รหสัไปรษณีย ์ .................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ชือสถานทีทาํงาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 

ทีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท์ีทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่

 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ีบา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลทีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  

 ชือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

 ชือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 

ทีอยู ่.........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้นีสาํคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาํใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 
 ข้อมูลส่วนตัวเพมิเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง    
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 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

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

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

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

 10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนือวัว  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อืนๆ............................................................ 

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


