
     
   ชมเมือง-แฮมลิตัน-โรโตรัว-เรนโบว์ สปริง-อโกรโดม-เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)ถาํหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) ชมการแสดงโชว์พืนเมืองของชาวเมารี            

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen 
โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG)    

PROMOTION  NORTH ISLAND  6D4N เริมตน้56,000.- 



กําหนดการเดนิทาง  เดือน มกราคม 2561 23 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 06 – 11 , 20 - 25 เดือน มีนาคม 2561 06 – 11 , 20 - 25 เดือน เมษายน (สงกรานต์) 2561 11 – 16 , 12 - 17 
 วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– อ๊อคแลนด์  
15.00น.  คณะพร้อมกนัทสีนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผู้โดยสารขาออก ชันที 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทขีองบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง   ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนดิ , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
18.45น.  ออกเดินทางสู่ออ๊คแลนดโ์ดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์เทียวบินที  TG491(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 11 ชม.)  วนัทีสอง สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมลิตลั 
10.45น.  เดนิทางถงึเมืองอ๊อคแลนด์(เวลาท้องถนิเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นาํท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองแฮมลิตนัเป็นเมืองทีมีพืนทีกวา้ง  มีแม่นาํทีสาํคญัHamilton Gardens ซึงมีดอกไมสี้สดใสนานาชนิดทีมีชือเสียง จากสวนทวัโลก มาจดัไวห้ลากหลายรูปแบบ นอกจากนนั Hamilton City ยงัเป็นเมืองทีเหมาะแก่การเรียน มีมหาวิทยาลยัทีมีชือเสียงคือ The WaikatoUniver sity เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาล คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร    นําท่านเข้าสู่ทพีกัSUDIMALAKEROTORUAหรือเทยีบเท่า        วนัทีสาม ฮอบบิตนั ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว เช้า  นําท่านเดินทางสู่  เมืองมาทามาท่า (M AT AM AT A) คือเมืองชนบทเล็กๆทีตังอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAIRANGES) ในเขตไวกาโต ้(WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพนืทีส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มทีมีชือเสียงแห่งหนึงของเมืองชือว่า บ้านฮอบบิท( HOBBITHOLES)สถานทีหลกัสาํหรับถ่ายทาํฉากภาพยนตร์ทีมีชือเสียงจาํนวนหลายเรือง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( PETERJACKSON) ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORDOFTHERINGSFILMTRILOGY) ซึงปัจจุบนัรัฐบาลนิวซีแลนด์ไดต้ดัสินใจปรับให้สถานทีแห่งนีกลายเป็นสถานทีท่องเทียวหลกัของเมือง ฮอบบิตัน 



(HOBBITON)เป็นหมู่บา้นซึงเป็นทีตงัของ แบก๊เอนด์ อนัเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบก๊ช็อตโรว ์เป็นทีอยูข่องบิลโบ แบก๊กินส์โฟรโด แบก๊กินส์ และ แซมไวส์ แกมจี ทีนียงัเป็นจุดเริมตน้และจุดสุดทา้ยของการผจญภยัในนิยายเรือง เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์   เทยีง  รับประทานอาหารภายในHOBITTION   นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัวเมืองโรตวัโรเป็นมีทีมีพลงัความร้อนใตพิ้ภพ และมีชาวเมารีอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมากและยงัเป็นเมืองท่องเทียวทีสาํคญัของเกาะเหนือ ดว้ยสภาพภูมิประเทศของเมืองตงัอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อโคลนร้อนมากมาย ทาํให้เป็นทีมาของชือเรียกขานอีกอย่างหนึงของเมืองนีว่า เมืองแห่งซัลเฟอร์ (SulphurCity) เพราะบรรดาบ่อโคลนทงัหลายนีไดป้ล่อยซัลเฟอร์หรือกาํมะถันออกมากระจายไปทวัเมือง นอกจากนียงัมีบ่อนาํแร่ นาํพุร้อนมากมายทาํให้เมืองโรโตรัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชนัเยยีมของนิวซีแลนด์อีกดว้ยนาํท่านสู่ TEPUIA ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารีเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลกัไม ้การทอเครืองนุ่งห่ม ชมบ่อนาํพุร้อน บอ่โคลนเดือด สิงมหศัจรรยท์ีเกิดขึนจากพลงัความร้อนใตพ้ิภพ ทีพวยพุ่งจากพืนดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ทีเกิดจากพลงัความร้อนใตพ้ืนดินในบริเวณนี ขา้งในศูนยมี์ชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลกัไมแ้ละทาํเครืองจกัสานใหช้ม มีพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณ และเรือโบราณตงัแสดง มีการแสดงระบาํเมารี และการร้องเพลงให้ไดรั้บชมรับฟังกนัอยา่งเพลิดเพลินอีกดว้ย คาํ  รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ทีปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดงโชว์พืนเมืองของชาวเมารี    นําท่านเข้าสู่ทพีกั IBISHOTELROTORUAหรือเทยีบเท่า 
                    วนัทีสี โรโตรัว -  เรนโบว์ สปริง – อโกโดม –  เตาโป – นาํตกฮูก้า เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOWSPRING) สถานอนุรักษ์พนัธุ์ปลาเทร้า ทีมีจาํนวนนบัหมืนตวัจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ จากนันนําท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลียงแกะซึงปรับปรุงเป็น สถานทีท่องเทียว แสดงทมีีชือเสียงโด่งดงัไปทวัโลก นนัคือการตดัขนแกะ แสดงตดัขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ ทีอโกรโดมเป็นสถานแสดงโชวก์ารตดัขนแกะทีมีชือเสียงทีสุด นอกจากการแสดงตดัขนแกะแลว้ ทีอโกรโดมยงัมีการแสดงอืนๆ เช่น การรีดนาํนมววั และ การแสดงสุนขัตอ้นเป็ด และตอ้นแกะ โดยสุนขัแสนรู้ เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บ่าย  เดินทางสู่เมืองเตาโป เมืองซึงตงัอยูริ่มทะเลสาบเตาโปซึงเป็นทะเลสาบทีเกิด  จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตทีมีขนาดใหญ่และลึกทีสุดของประเทศนิวซีแลนดเ์ป็นเมืองตากอากาศและศูนยก์ลางการตกปลาเทร้าท์แวะนาํตกฮูกา้นาํตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณนาํทีตกลงมาเฉลียแลว้ คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้กาํเนิดมาจากแม่นาํไวกาโต ้ซึงไหลมาจากทะเลสาบเตาโป คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   นําท่านเข้าสู่ทพีกั IBISHOTELROTORUAหรือเทยีบเท่า 



          วนัทีห้า ล่องเรือ LAKELAND QUEEN–ถาํหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) -  อ๊อคแลนด์ เช้า  นําท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัวชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนีไดชื้อมาจากภาษาเมารีแปลว่า ทะเลสาบแห่งทีสอง เป็นทะเลสาบทีเกิดจากภูเขาไฟทีระเบิดเมือหลายร้อยปีก่อนและยงัมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่งในบริเวณทีอยู่ใกลก้นันี ชมทศันียภาพทีงดงามของเมืองโรโตรัว   จากนันนาํท่านเข้าชม ถาํหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMOCAVES)ถาํทีมีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเป็นลา้นๆๆตวั ดงัดวงดาวบนทอ้งฟ้า ยามคาํคืนนบัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีหาดูไดย้าก โดยไกด์ทอ้งถินจะนาํท่านนงัเรือเขา้ไปในถาํอนัเงียบสงบอนัเป็นทีอยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถาํ หินงอกหินยอ้ยทีเกิดขึนตามธรรมชาติ ป็นสถานทีท่องเทียวยอดนิยมของนิวซีแลนด์แห่งหนึงทีพลาดไมไ่ด ้เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบบาร์บคีวิ) บ่าย  จากนันนาํท่าน เดินทางกลับสู่เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองทีใหญ่เป็นอนัดบัหนึง เป็นเมืองทีสาํคญัทางดา้นการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนดช์มอ่าวทีสวยงามเตม็ไปดว้ยเรือนบัร้อยลาํ ชมสะพานฮาเบอร์ ผา่นชมบา้นเศรษฐีทีตงัอยู่บนเนินเขา  จากนนันําท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนทีเป็นทีตงัของบา้นเรือน ร้านคา้เก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนันให้ท่านช้อปปิงอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์NE W MARKETและ VICTORIAMARKETอิสระให้ท่านได้ ชอ้ปปิงเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึงเป็นแหล่งขายสินคา้นานาชนิด และรา้นคา้ปลอดภาษี ทีมีสินคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือมากมาย คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)  นําท่านเข้าสู่ทพีกัAUCKLANDCITYHOTELหรือเทยีบเท่า           



วนัทีหก สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบนิสุวรรณภูม ิเช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  ใหท้่านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดินทางสู่สนามบิน เพือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
13.10น.  ออกเดนิทางจากซิดนีย์ โดยสายการบนิไทย เทียวบนิท ีTG 492 
20.25น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจตลอดการเดนิทาง   

 *** สายการบิน และโปรแกรมทรีะบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม ***  อตัราค่าบริการ กําหนดการเดนิทาง : เดือนมกราคม – มนีาคม 2561 อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน ผูใ้หญ่  (ไม่มีราคาเด็ก ) 56,000.- 38,000.- พกัหอ้งเดียว เพมิท่านละ 13,500.- 13,500.-  อตัราค่าบริการ กําหนดการเดนิทาง : 11 – 16 , 12 – 17 เมษายน 2561 อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน ผูใ้หญ่  (ไม่มีราคาเด็ก ) 66,900.- 40,900.- พกัหอ้งเดียว เพมิท่านละ 14,000.- 14,000.-  *** ในการเดนิทางในแต่ละครัง จะต้องมีจาํนวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึนไป *** *** ราคานอีาจมีการปรับเปลียนในกรณทีคีณะผู้เดนิทางมไีม่ถงึ 25 ท่าน *** *** ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน คือ ไม่รวมตวัเครืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนวิซีแลนด์ *** ***ไม่รวมค่าวีซ่าเดยีว 6,100บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600บาท ต่อ ท่าน*** ***สําหรับรายการนี ไม่มีห้องพกั Tr ipleRoom*** ทิปเจ้าหน้าทขีับรถและหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 6 NZD( ต่อวันในการเดนิทาง) เพือขวญัและกาํลงัใจของเจ้าหน้าทีนะคะ  



อตัราค่าบริการนีรวม 
 ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี 
 ค่าโรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ 
 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเทียวตามรายการทีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. อตัราค่าบริการนีไม่รวม 
 ค่าภาษมีูลค่าเพมิ 7%  และภาษหัีก ณ ทีจ่าย 3%  
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์ *วซ่ีาเดยีว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน*  
 ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กิโลกรัมต่อทา่น) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบ ุเช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพมิเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ทิปเจา้หนา้ทีขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวนัในการเดินทาง ) เงือนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน 
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีทีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกับทางบริษทัให้ทราบตังแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตวัเครืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตวัมิฉะนนัทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทงัสิน 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัวเครืองบิน มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตวัเครืองบิน มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัวกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทังหมดก่อนการออกตวัเครืองบนิ มฉิะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการให้บริการ 

การยกเลิกและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั  จะไม่เก็บค่ามดัจํา 
 กรุณาแจ้งล่วงหนา้อยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหัก 50 % ของอตัราค่าบริการทงัหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 
 กรณีออกตวัเครืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตวัได้  เพราะเป็นเงือนไขตวักรุ๊ปของสายการบิน 



 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทนักําหนดการออกตวั กับทางสายการบนิ และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มัดจําทงัหมด  เอกสารในการยืนขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ กรุณาเตรียมเอกสารในการยืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ *** (เนืองจากการยืนขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืนวซ่ีา 10 วนัทําการ) *** 1. สําหรับบุคคลทัวไป 
 พาสปอร์ตมีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตาํกวา่6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี 2” จาํนวน2 รูป(ไม่สวมแวน่ตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย,หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยมิ, พืนหลงัเป็นสีขาวตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์) 
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ทีทาํงาน / ทีอยู ่เพือใชใ้นการยืนขอวีซ่า 
 กรณีทีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร 
 สาํเนาใบเปลียนชือ, นามสกุล (ถา้มี) 
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ)ถ่ายทกุหนา้ตงัแต่หนา้แรก– หน้าปัจจุบนัหรือใช้เอกสารเป็น BANKSTATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน ททีางธนาคารออกให้ เท่านนั 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) จากบริษทัทีท่านทาํงานอยู(่ภาษาองักฤษเท่านัน)  1.  กรณทีีเป็นพนักงานบริษทัทัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชือกิจการ และชือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย 3.  กรณทีําธุรกิจส่วนตวั(แต่ไม่ได้จดทะเบยีนการค้า)ใหท้าํหนงัสือชีแจงต่อสถานทูต(ภาษาอังกฤษ) 4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนนัๆ(ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยนืต่อสถานทูตได ้2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ทเีดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทวัไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน  (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านนั)จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านนั 3. สําหรับเดก็ ทีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิมเติมดงันี) 
 เด็กอายุตาํกว่า 18 ปีจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสือยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา 
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุาํกวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บตัรประชาชนเดก็ได้) 
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดาและ มารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดาหรือ มารดา 
 กรณทีีบดิา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดัและสาํเนาบตัรขา้ราชการ1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตงัแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา 
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง   



4. สําหรับบุคคลทีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีินพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือนดังนนัตอ้งเปลียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน 
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถยืนวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขนึอยู่กับทางสถานทูต) หมายเหตุวซ่ีา 
 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เดียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดนิทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านัน ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 
 กรณทีีผู้ เดินทาง มีตวัเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยืนวซ่ีาเดยีว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท *** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทรีะบเุพอืผลประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่าของท่าน ***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันทีางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั  หมายเหตุ 
 ในกรณีทที่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองไดพ้ิจารณาแลว้ 
 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีทางสถานทูต     งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้บริการนันทีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมผีู้ เดินทางตาํกว่า 25 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั   ********************************************* 
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