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รหสัโปรแกรมทวัร ์  THE HOBBIT NZ NORTH 6D JUL17-TG-W14 

 

 
 

   NNNeeewww   ZZZeeeaaalllaaannnddd   NNNooorrrttthhh   IIIssslllaaannnddd   666   dddaaayyysss   

TTTHHHEEE   HHHOOOBBBBBBIIITTT   TTTOOOUUURRR   

 

                                                         โดยสายการบิน  

 

 

น าท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์ชมฮอบบิทตนั มวีูเซต็หมู่บา้นชาว 
ฮอบบิทของภาพยนตรเ์ร่ืองดงั “The Lord of The Rings”  และเร่ือง 

 “The Hobbit “ท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัผูค้นทัว่โลก  
 ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี

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

อำศยัอยู ่ 
  ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัดัง่ดวงดำว

บนทอ้งฟ้ำ  
  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำ

ภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบิท  
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       อ็อคแลนด ์ชมเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์– ย่านควีนส ์สตรีท   

    น าท่านเดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น 

 

         
 ก ำหนดกำรเดนิทำง     

    8 – 13 มิถุนำยน 2560 

    6 -11 กรกฎำคม 2560 

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

   
15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.45 น.  เหิรฟ้ำสู่ อ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491  

   
 
12.05 น.    เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ตัวเมือง 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – อ็อคแลนด ์

2 
อ็อคแลนดช์มเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์ 

ย่านควีนสส์ตรีท -เดินทางสู่เมอืงฮามิลตั้น 

3 

ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมูบ่า้นฮอบบทิและฟารม์  

โรโตรวั – ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี  

ชมการแสดงของชาวเมารี (พรอ้มอาหารค า่) 

4 
โรโตรวั – เรนโบว ์สปริงค ์– อโกรโดม – ทะเลสาบเทา

โป ชมน ้ าตกฮูกา้ – ชมการกระโดดบนัจ๋ี – โรโตรวั 

5 โรโตรวั – ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

6 อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบต๋ิมซ า) 

   ชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง และเป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ  

   กำรศึกษำ กำรเงิน น ำทำ่นชมทำ่เรือริมอ่ำวที่สวยงำมเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล ำ น ำทำ่น

   ผ่ำนอ่ำวของเมืองออ็คแลนด์ที่สวยงำมสำมำรถมองเหน็สะพำนฮำร์เบอร์ และเรีอเป็น 

   ร้อย ๆ ล ำตำมริมอ่ำว  ชมเขาอีเดน ภเูขำไฟที่ดับแล้ว สำมำรถมองเหน็ทวิทศัน์ของ 

   เมืองออ็คแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่ำงชัดเจนแบบ 360 องศำ จำกน้ันให้ทำ่นได้ 

          ช้อปป้ิงและเลือกซ้ือสินค้ำตำมอธัยำศัยบนถนนควีนส ์ ซ่ึงเป็นแหล่งขำยสนิค้ำนำนำชนิด   

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND CITY / NEW PRESIDEN HOTEL 

      /DISTINCTION HAMILTON HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       ฮามิลตั้น–  มาตามาตา ชมหมู่บา้นชาวฮอบบทิ และฟารม์   -  โรโตรวั  

 ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พรอ้มอาหารค า่ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ ( HOBBITON 

   MOVIE SET )  สมัผัสประสบกำรณ์เบ้ืองหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำค 

   ฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้ก ำกบั เซอร์ปีเตอร์ 

   แจค๊สนั ให้ทำ่นได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงำมของฟำร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มำกกว่ำพัน 

   เอเคอร์ ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อนั 

   ตระกำรตำ น ำชมหมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง 

   แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่ำงกนัไป บำงหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังก็

   ปลูกดอกไม้สวยงำมหน้ำบ้ำน 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   

   จำกน้ันเดินทำงสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพที่ชำวเมำรี 

   อำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุงอำหำร 

   ได้โดยกำรน ำเน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสงูจนกว่ำจะสกุ อำหำรน้ีชำวเมำรี 

   เรียกว่ำแฮงงิ (HANGI) นอกจำกน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญของเกำะ

   เหนือที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมำกที่สดุ น ำทำ่นสู่ TE PUIA ซ่ึงเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์
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   ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี อำท ิกำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งห่ม  

   พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกดิข้ึนจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพ

   ที่พวยพุ่งจำกพ้ืนดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ  

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  ROTORUA – SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL   

   หรือเทียบเท่า 

ค า่     รบัประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี  พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี  

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง โรโตรวั– อโกรโดม - เรนโบว ์สปริงส ์-ทะเลสาบเทาโป ชมน ้าตกฮูกา้ 

 ชมการกระโดดบนัจ้ี - โรโตรวั 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว 

   ชมกำรแสดงของแกะพันธุต่์ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทใีห้ทำ่นชมและแสดง  

   ควำมสำมำรถของแกะที่มีควำมแตกต่ำงกนัของสำยพันธุ์ต่ำงๆ ให้ทำ่นสัมผัสถึงควำม 

   น่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตัวน้อย ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธติกำรตัดขนแกะ 

   และกำรต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้  น ำทำ่นสู่ เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS) 

   สถำนอนุรักษ์พนัธป์ลาเทรา้ ที่มีปลำเทร้ำนับหม่ืนตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำม 

   ธรรมชำติและทำ่นยังสำมำรถชมต้นเฟิร์นสเีงินซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารไทย 

   จำกน้ันเดินทำงสู่ ทะเลสาบเทาโป ซ่ึงเป็นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สดุของประเทศนิวซีแลนด์

   และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลำเทร้ำสรุ้ีง น ำทำ่นชมน ้าตกฮูกา้ อนังดงำมของแม่น ำ้ไวคำโต

   กระโจนผ่ำนช่องเขำแคบ ๆ และข้ำมช้ันหินสงู 11 เมตร กลำยเป็นน ำ้ตกที่สวยงำมยำม

   ต้องแสงแดด นอกจำกน้ียังไห้ทำ่นได้ชมการนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊ ที่ต่ืนเต้นของเกำะ 

   เหนือ และชมการกระโดดบนัจ้ี ที่เป็นกฬีำยอดนิยมเพ่ือทดสอบควำมกล้ำจำก 

   นักทอ่งเที่ยวทั่วโลกเม่ือมำเยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจท็โบ๊ทและการกระโดดบนัจี้  

   เป็นทวัรน์อกรายการ ส าหรบัท่านทีต่อ้งการจะร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ  

   กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร)์ จำกน้ันเดินทำงกลับสู่เมืองโรโตรวั  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL/ HOLIDAY INN   

หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่กของการเดินทาง อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง โรโตรวั – ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเล้ียงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนิน

   เขำน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ ำ้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว ณ ภตัตาคาร 

   จำกน้ันน ำทำ่นเข้ำชม ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ำ้ที่มี 

   หนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค ่ำ 

   คืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่หำดูได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำทำ่นน่ังเรือ 

   เข้ำไปในถ ำ้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและทำ่นจะได้ชมควำม 

   งดงำมของถ ำ้หินงอกหินย้อยที่เกดิข้ึนตำมธรรมชำติเป็นสถำนที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมของ

   นิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลำดไม่ได้ หลังจำกน้ันน ำทำ่นกลับ เมืองอ็อคแลนด ์อิสระให้ 

   ทำ่นได้ ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสนิค้ำต่ำงๆ ตำมอธัยำศัย ซ่ึงบนถนนควีนส ์ซ่ึงเป็นแหล่งขำย 

   สนิค้ำนำนำชนิดให้ทำ่นได้เลือกซ้ือมำกมำย  

ค า่                     รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย   

             น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  AUCKLAND CITY HOTEL / NEW PRESIDENT  

       หรือเทียบเท่า 

 

   
   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นอสิระช้อปป้ิง  

จำกน้ันเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติของเมืองออ๊คแลนด์  

14.10 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492 

20.25 น. เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ 

***************************************************************   
                             BW. NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit ) 
 ก ำหนดกำรเดินทำง  

    

 8 – 13 มิถุนำยน 2560  
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คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 
มิถนุายน 

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง  67,900.- 44,900.- 

เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  62,900.- 40,900.- 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 59,900.-             38,900.- 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 55,900.- 35,900.- 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  7,900.- 7,900.- 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ท่ำนที ่3 ลด 1,000.- 1,000.- 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   6 – 11 กรกฎำคม 2560 
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

กรกฎาคม 2560 
ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง  69,900.- 44,900.- 

เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  64,900.- 40,900.- 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 60,900.-             38,900.- 
เดก็อำยตุ ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 58,900.- 35,900.- 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  7,900.- 7,900.- 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ท่ำนที ่3 ลด 1,000.- 1,000.- 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  2,500 บำท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ำกอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำ
ขึน้อยูก่บัเอกสำรของทำ่น ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื เปลีย่นแปลงรำคำ 
*** รำคำนี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป หำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรต ่ำกวำ่ 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
กำรเลื่อนกำรเดนิทำงหรอื เปลีย่นแปลงรำคำ  
*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหำกสำยกำรบนิเปลีย่นแปลงรำคำหลงัจำกออกรำคำน้ีไปแลว้ 
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*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิ
ล่ำชำ้ หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำง 
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให้ 
***  กรณีลกูคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไมท่ ำประกนักำรเดนิทำงให ้เน่ืองจำกไม่
ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม ์
 
 

อตัราน้ีรวม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG)  
 คำ่โรงแรมทีพ่กั (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุ, คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอื
กรุณำตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคำ้อำยุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคำ้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงจำกประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่ำประกนักำรเดนิทำงใหท้่ำนละ 200 บำท 

 คำ่น ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ และคำ่ภำษสีนำมบนิ ณ  วนัที ่3  กมุภำพนัธ ์2560 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำร
ปรบัเปลีย่นรำคำตำมภำษนี ้ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หลงัจำกนี้ 

 รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้ำ่นละ 3,000 บำท 
 คำ่วซี่ำกรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คำ่แปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกคำ่วซี่ำ 
 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมัต่อทำ่น) 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
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 คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำทปิไกด ์คำ่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคำ่ทปิคนยกประเป๋ำที่

โรงแรมไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ี
พนกังำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่รวมกระเป๋า 
 ไม่รวมคา่อินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 
 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 เก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท เป็นเงินสด ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งท่ำน ท่ำนตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำง
บรษิทัฯ เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซี่ำ กอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดำห ์) ในขอ
กำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนด์ หำกเอกสำรท่ำนล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดหรอืไม่ครบตำมมำตรฐำนทีส่ถำนทตูก ำหนด
ในเรื่องกำรงำน และกำรเงนิ หรอืกำรใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลท ำใหส้ถำนทตูปฏเิสธกำรออกวซี่ำ  บรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด หรอืหำกออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สำมำรถคนืค่ำตัว๋ได้เพรำะเป็นเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ี
รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมด
ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้
เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 31-50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 แจง้ล่วงหน้า 21-30วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่าค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจง้ล่วงหน้า 1-20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด รวมถงึหากยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด 

เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทำงมอีำยุไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
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 รปูถ่ำย 2 รปู ขนำด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
 ใบรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่ (ใชภ้ำษำองักฤษเทำ่นัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกจิกำร 

- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรบัรองจำกตน้สงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจ า ยอ้นหลงั 6 เดือน หรอื statement ย้อนหลงั 6 เดือน  

(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะ 

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มเอกสำรส ำเนำ
 ทะเบยีนบำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำ 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นชื่อ (ถำ้มสี ำคญัมำก) 
 กรณีถำ้เป็นครอบครวัทีม่สีำม ี ภรรยำ และมบีุตรอำยุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยื่นวซี่ำรวมกนัไดเ้ป็นวซี่ำ

ครอบครวั 
 กรุณำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 หำกท่ำนตอ้งกำรใชห้นงัสอืเดนิทำงไปประเทศอื่นก่อนเดนิทำงกบัเรำ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่พรำะหำกยื่นหนงัสอืเดนิทำงเขำ้ไป

ในสถำนทตูแลว้ไม่สำมำรถเอำหนงัสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกว่ำจะถงึก ำหนดวนัออกวซี่ำ 
 ระยะเวลำในกำรยื่นวซี่ำประมำณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทำง(PASSPORT)ทีย่ื่นเขำ้สถำนทตูแลว้ไม่สำมำรถดงึออกมำจำก

สถำนทตูไดจ้นกว่ำจะถงึวนัก ำหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เลม่เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ
ก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลาน าเล่ม
พาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจง้ใหท้รำบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
 1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซ่ีำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครัง้ 
 2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และทำง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอื

ผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซีำ่ท่องเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 

ขึน้อยู่กบัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Page 10 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  THE HOBBIT NZ NORTH 6D JUL17-TG-W14 

กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำนัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำรพจิำรณำ
ของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัตำม
เอกสำรทีร่ะบุเท่ำนัน้ 

 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนท่องเทีย่ว*** 

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษทัฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที่) 
 

 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...................................................................................รหสัไปรษณีย ์ .................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
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ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่.........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (TWN / DBL) ............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) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 


