
 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ HOBBITTOUR-TG-W14 

 

TTTHHHEEE   HHHOOOBBBBBBIIITTT   TTTOOOUUURRR   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ชมฮอบบิตตัน มูวีเซ็ดหมู่บ้ำนชำว 
ฮอบิทของภำพยนตร์เรื่องดัง  “The Lord of The Rings”  และเรื่อง “The Hobbit 

“ที่สร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลก  
 อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ  
 โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มีชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
 ศูนย์วัฒนธรรมชำวเมำรี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี 

ชมบ่อน  ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด 
 เรนโบว ์สปริงส ์( RAINBOW SPRINGS ) สถำนอนุรักษ์พันธุ์ปลำเทร้ำ และชมสัตว์พื นเมืองของ

นิวซีแลนด์ 
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลี ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุ์ต่ำงๆ 
 ทะเลสำบเทำโป เป็นทะเลสำบท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อำศัยของปลำเทร้ำสีรุ้ง

อำศัยอยู่  
  ถ  ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ  ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับดั่ง

ดวงดำวบนท้องฟ้ำ  
  หมู่บ้ำนของชำวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สัมผัสประสบกำรณ์เบื องหลังของสถำนท่ีถ่ำยท ำ

ภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท  

  

  

  

  

  

  
 ก ำหนดกำรเดินทำง    11 -16 เมษำยน  2559 ( สงกรำนต์ ) 
 
วันแรก ( 11 เมษำยน 2559 )  กรุงเทพฯ  – อ็อคแลนด์ 

16.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ  ชั น 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2  แถว D เคำน์เตอร์สำย
กำรบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.45 น.  เหิรฟ้ำสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนวิซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491  
 

วันที่สอง ( 12 เมษำยน 2559 )   อ็อคแลนด ์ชมเมือง – สะพำนฮำร์เบอร์ – ย่ำนควีนส์ สตรีท ชอ้ปปิง้ – น่ังเรือข้ำมฝำกไป 
  ที่เดวอนฟอร์ต 

10.45 น.  เดินทำงถึง เมอืงอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองน ำท่ำนเดินทำงสู่ตวัเมือง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรจีน ณ ภัตตำคำร 
ชมเมืองออ็คแลนด์ เมืองทีใ่หญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ 
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 กำรศึกษำ กำรเงิน น ำท่ำนชมทำ่เรือริมอ่ำวที่สวยงำมเตม็ไปดว้ยเรือนับร้อยล ำ ชมสะพำนฮำร์เบอร ์ชมเขำอีเดน 
ภูเขำไฟที่ดับแล้ว สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั งเมืองได้อย่ำงชัดเจนแบบ 360 องศำ 
จำกนั นให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งและเลือกซื อสินค้ำตำมอัธยำศัยบนถนนควีนส์  ซึ่งเป็นแหล่ง
ขำยสินค้ำนำนำชนิด  จำกนั นน ำท่ำนขึ นเรือข้ำมฝำกจำกเมืองออ็คแลนด์สู่ท่ำเรือเด
วอนฟอร์ตใหท้่ำนได้ผ่ำนชมอ่ำวที่เตม็ไปด้วยเรือใบและผืนน  ำสีฟ้ำครำมของอ่ำวอ็อค
แลนด์จนถึงท่ำเรือ 
เดวอนฟอร์ตให้ท่ำนได้ชมอำคำรบ้ำนเรือนรวมถึงร้ำนกำแฟทีนำ่รักร้ำนค้ำที่ขำยงำน
ศิลปะมำกมำยไมว่่ำจะเป็นภำพวำด ร้ำนขำยของที่ระลึก ร้ำนเครื่องแก้ว ตำมแนวถนน
วิคตอเรีย จำกนั นให้ท่ำนเดินขึ นไปชมวิวของเมืองที่เม้ำท์วิคตอเรียที่สำมำรถมองเห็นวิวที่สวยงำมอีกมมุของเมือง
อ็อคแลนด์  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ  อำหำรจีน ณ ภัตตำคำร 
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่ัก   AUCKLAND CITY  HOBSON HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำม ( 13 เมษำยน 2559 )   ออ็คแลนด ์–  มำตำมำตำ ชมหมู่บำ้นชำวฮอบบิท และฟำรม์   -  โรโตรัว -  ชมศูนย์
วัฒนธรรมของชำวเมำรี – กำรแสดงของชำวเมำรี  พร้อมอำหำรค่ ำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เยี่ยมชม หมูบ่้ำนของชำวฮอบบิท ( HOBBITON 
MOVIE SET )  สัมผัสประสบกำรณ์เบื องหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผูก้ ำกับ เซอร์ปีเตอร์ 
แจ๊คสัน ให้ท่ำนไดช้ื่นชมพื นที่อนัสวยงำมของฟำรม์เลี ยงแกะ ทีม่ีพื นทีม่ำกกว่ำพัน
เอเคอร์ ประกอบกับวิวทวิทัศนข์องเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อัน
ตระกำรตำ น ำชมหมู่บ้ำนฮอบบทิในภำพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลงัถูกออกแบบให้
แตกต่ำงกันไป บำงหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังก็ปลกูดอกไม้สวยงำมหน้ำบ้ำน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบตะวันตก   
จำกนั นเดินทำงสู่ เมอืงโรโตรัว เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพที่ชำวเมำรี
อำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองทีม่ีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุงอำหำร
ได้โดยกำรน ำเนื อสัตว์ไปฝงัในดินที่มีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะสุก อำหำรนี ชำวเมำรี
เรียกว่ำแฮงงิ (HANGI) นอกจำกนี เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส ำคัญของเกำะ
เหนือที่นักท่องเทีย่วนิยมมำกทีสุ่ด น ำท่ำนสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์
ฝกึหัดงำนด้ำนกำรฝมีือของชำวเมำรี อำท ิ กำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งหม่ 
พรอ้มชมบ่อน  ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหัศจรรยท์ี่เกิดขึ นจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพื นดินโดย
ผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ  

  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่ัก  ROTORUA IBIS HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรที่ปรุงแบบชำวเมำรี  พร้อมชมโชว์กำรแสดงของชำวเผำ่เมำรี  
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 วันที่สี่   ( 14 เมษำยน 2559 )       โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส ์– อโกรโดม –ศูนย์วฒันธรรมเมำรี - 
ทะเลสำบเทำโป ชมน  ำตกฮูกำ้ –  ชมกำรกระโดดบันจี  - โรโตรัว 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เรนโบว์ สปริงส์ ( RAINBOW SPRINGS) สถำนอนุรักษ์พันปลำเท
ร้ำ ที่มีปลำเทร้ำนับหมื่นตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำมธรรมชำติและท่ำนยงัสำมำรถชม
ต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนวิซีแลนด์ น ำท่ำนสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลี ยงแกะใหญ่
แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต์่ำงๆที่เดนิเรียงรำยบนเวทใีห้ท่ำนชมและแสดงควำมสำมำรถ
ของแกะที่มีควำมแตกต่ำงกันของสำยพันธุ์ต่ำงๆ ใหท้่ำนสัมผสัถึงควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตัวน้อย 
ประทับใจกับกำรชมกำรสำธติกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร 
 จำกนั นเดินทำงสู่ ทะเลสำบเทำโป ซึง่เป็นทะเลสำบที่ใหญท่ี่สุดของประเทศนิวซแีลนด์
และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลำเทร้ำสีรุ้ง น ำท่ำนชมน  ำตกฮูกำ้ อันงดงำมของแม่น  ำไวคำโต
กระโจนผ่ำนช่องเขำแคบ ๆ และข้ำมชั นหินสูง 11 เมตร กลำยเป็นน  ำตกที่สวยงำมยำม
ต้องแสงแดด นอกจำกนี ยังไหท้่ำนได้ชมกำรน่ังเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ทีต่ื่นเต้นของเกำะ
เหนือ และชมกำรกระโดดบันจี  ที่เป็นกีฬำยอดนิยมเพื่อทดสอบควำมกล้ำจำก
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมำเยือนนิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็น
ทัวร์นอกรายการ ส าหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร)์ น ำท่ำนเดินทำง
กลับเมืองโรโตรัว 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ  อำหำรจีน ณ ภัตตำคำร 
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่ัก  ROTORUA  IBIS HOTEL  หรือเทียบเทำ่ 
 

วันที่ห้ำ ( 15 เมษำยน 2559 )   โรโตรัว  – ถ  ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  – อ็อคแลนด์  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเลี ยงแกะ ฟำรม์กวำง ฟำรม์วัว และเนิน 
  เขำน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ทีม่ีถ  ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวทีม่ชีื่อเสียง 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตำคำร 

 จำกนั นน ำท่ำนเข้ำชม ถ  ำหนอนเรืองแสงไวโตโม ่ (WAITOMO CAVES) ถ  ำทีม่ีหนอน
เรืองแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัเป็นล้ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค่ ำ
 คืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่หำดไูด้ยำก โดยไกดท์้องถิ่นจะน ำท่ำนนั่งเรือ

เข้ำไปในถ  ำอันเงยีบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่ำนจะได้ชมควำม
 งดงำมของถ  ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ นตำมธรรมชำติเป็นสถำนทีท่่องเที่ยวยอดนิยมของ
นิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลำดไมไ่ด้ หลังจำกนั นน ำท่ำนกลับ เมอืงออ็คแลนด ์อิสระให้ท่ำน
ได้ ช้อปปิ้งเลือกซื อสินค้ำต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย ซึ่งบนถนนควีนส ์ซึ่งเป็นแหล่งขำยสินค้ำ
นำนำชนิดใหท้่ำนได้เลือกซื อหรอืจะเข้ำชมคำสิโนที่ใหญท่ี่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีก
ด้วย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ร้ำนอำหำรไทย   
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   น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่ัก  AUCKLAND CITY  HOBSON HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่หก ( 16 เมษำยน 2559 )   อ็อคแลนด์  – กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 ให้ท่ำนได้อิสระตำมอัธยำศัยหรอืจะเดินเล่นริมอ่ำว ช้อปปิง้ย่ำนควีนส์สตรีท  หรือจะเล่นคำสิในที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศนิวซีแลนด์  จำกนั นเดนิทำงสู่สนำมบินนำนำชำติของเมอืงอ็อคแลนด์  

13.10 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิ TG492 
20.25 น. เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ 
    ************************************** 

                             BW. NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit ) 
ก ำหนดกำรเดินทำง    11 -16 เมษำยน  2559 ( สงกรำนต์ ) 

 
คณะผู้เดินทำง 

รำคำรวมตั๋ว 
11-16 เม.ย.59 

รำคำไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 
ตลอดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ ่พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง  67,900.- 37,900.- 
เด็กอำยุต ำกว่ำ 12 ปพีักกับ 1 ผูใ้หญ ่  61,900.- 35,900.- 
เด็กอำยุต ำกว่ำ 12 ปพีักกับ 2 ผูใ้หญ่มีเตยีง 56,900.-                32,900.- 
เด็กอำยุต ำกว่ำ 12 ปพีักกับ 2 ผูใ้หญ่ไมม่ีเตียง 53,900.- 30,900.- 
ห้องพักเด่ียวเพิ่มทำ่นละ  6,900.- 6,900.- 
ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง  ท่ำนที ่3 ลด 1,000.- 1,000.- 

*** การเดินทางในแตล่ะคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ ำนวน 15 ท่ำน ข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญต่่า่กว่า 15 ท่าน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน่้ามันของสายการบิน 

อัตรานี้ไม่รวม  วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท และว่ีซ่าเดี่ยว  5,200 บาท หรืออาจจะเปล่ียนแปลราคา
ขึ้นอยู่ท่ีสถานทูตก าหนด (ขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าและความพร้อมว่าควรจะยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าเด่ียว)   
*** กำรเดินทำงในแต่ละครั งจะตอ้งมีผู้โดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนขึ นไป หำกจ ำนวนผู้โดยสำรต่ ำกวำ่ 15 ผู้ใหญ่ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือ เปล่ียนแปลงรำคำ  
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหำกสำยกำรบินเปล่ียนแปลงรำคำหลังจำกออกรำคำนี ไปแล้ว 
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรือ่งตั๋วที่ลูกค้ำซื อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่วบนิ
ล่ำช้ำ หรือจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำง 
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแตจ่ะได้ตำมทีข่อหรือไม่ขึ นอยู่กับสำยกำรบินจะพจิำรณำให้ 
***  กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยูแ่ล้ว หรอื มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั งสิ น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ HOBBITTOUR-TG-W14 

 อัตราน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)  
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษิัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผู้ที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ( เงื่อนไขเป็นไป

ตามกรมธรรมป์ระกันภัย )   
 ค่าน้ ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที ่ 14 ธันวาคม 2558 และบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน

ราคาตามภาษีน้ ามันหากสายการบินมีการปรับเพิม่ขึ้นหลังจากน้ี 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าวีซ่าประเทศนิวซแีลนด์  วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน(ยื่นพรอ้มกันทั้งคณะใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันท าการ และ

เข้าประเทศนิวซแีลนด์พร้อมกัน หรือขึ้นอยู่กับเอกสาร )วีซ่าเด่ียว 5,200 บาทต่อท่าน  
 กรณีที่ต้องมแีปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เอง  
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถของนวิซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไมม่ีเพราะ

ควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
เพียงพอ 

 ไม่มีแจกน  ำดื่มบนรถและไม่รวมกระเปำ๋ 
 ไม่รวมค่ำอินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจำก โดยส่วนใหญโ่รงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 เก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท เป็นเงินสด ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัท

ฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการท าวีซ่า
เข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันก าหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตก าหนดในเรื่องการงาน 
และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลท าให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า  บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินค่ามัดจ าทั้งหมด หรือหากออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน 

 ส ำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  14 วันท ำกำรส ำหรับท่ำนที่รอผล
วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแล้วขอช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยทั งหมด หำกบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั งหมดก่อน 
วันเดินทำง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 

 กรณีท่านใช้บัตรเครดิต KTC ช าระค่าใช้จ่ายมัดจ าหรือยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตร) ส าหรับบางบริษัทฯ 
ที่ร่วมรายการเท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด) 
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 เงื่อนไขการยกเลิก  ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซา่ล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคนื
ได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางไดด้้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้ 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  
 แจ้งล่วงหน้า 31-50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21-30วัน ก่อนเดินทาง หักค่าค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร ์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1-20 วัน ก่อนเดนิทาง จะไมม่ีการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด รวมถึงหากยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าเมือง จะไมม่ีการคืนเงินทัง้หมด 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ 

 หนังสือเดินทำงมีอำยุไมต่่ ำกว่ำ 6 เดือน 
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ วครึ่งหรือ 2 นิ ว 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถ้ำมี) 
 ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท ำงำนอยู่ (ใช้ภำษำอังกฤษเทำ่นั น) ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร 

- ประวัติการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
  ข้ำรำชกำรจะต้องมจีดหมำยรับรองจำกต้นสังกัด และส ำเนำบัตรประจ ำตัวรำชกำร 1 ชุด 
 หลักฐำนกำรเงิน ใช้ส ำเนำสมุดบญัชอีอมทรัพย์หรือฝำกประจ ำ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 

เดือน  (กำรยื่นวีซ่ำใช้เวลำประมำณ 10 -15 วัน ท ำกำรขึ นอยู่กับสถำนฑูต)  
 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมหีนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ 

 ต้องมหีนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวตอ้งมีหนงัสืออนุญำตทั งบิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำรส ำเนำ
 ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ 

 หลักฐานประวัติการศึกษา (ส าหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใช้ส าเนา
บัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนชื่อ (ถ้ำมีส ำคัญมำก) 
 กรณีถ้ำเป็นครอบครัวทีม่ีสำมี ภรรยำ และมบีุตรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงดว้ยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำรวมกันได้เป็นวีซ่ำ

ครอบครัว 
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หำกท่ำนต้องกำรใช้หนังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพรำะหำกยื่นหนังสือเดินทำงเข้ำ

ไปในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำไดจ้นกว่ำจะถงึก ำหนดวันออกวีซ่ำ 
 ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำก

สถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม    หำกมีกำรใช้เลม่เดินทำงไปประเทศอื่นก่อน จ ำเป็นต้องแจ้งให้เรำทรำบ
ก่อนยื่นวีซำ่แล้วถำ่ยเรคคอรด์กำรเดินทำงให้ทำงบริษัททั งเล่มเพื่อยื่นเป็นวีซำ่เด่ียวเทำ่นั นแล้วต้องมีเวลำน ำเล่ม
พำสปอร์ตเข้ำไปติดผลวซี่ำโดยใช้เวลำ 5วันท ำกำรในกำรมำแปะผลวซี่ำ  หำกท่ำนไมแ่จ้งใหท้รำบ บรษิัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น 
 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่ำ  
 1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวซี่ำ ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด หรือ หำกต้องกำรยื่นค ำร้องขอ

วีซ่ำใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั ง 
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 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนยีมที่ไดช้ ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด  
 3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตผุลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ หรือ

ผิดวัตถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซำ่ท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั งหมด 
 4. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของ

ท่ำน ขึ นอยู่กับทำงบรษิัทฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั งหมด 
เง่ือนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซำ่ 
กำรพิจำรณำอนุมัตวิีซ่ำนั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไปท่องเทีย่วยัง
ตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั น 

กรุณำเตรียมเอกสำรที่ขอไว้ข้ำงต้นให้ครบตำมที่ก ำหนดเพื่อควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยื่นขอวีซำ่ 
**** ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยืน่วีซ่า หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไมต่รงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป*** 

*** วีซ่ำกรุ๊ป วีซ่ำจะไม่ติดในเล่มพำสปอร์ต และต้องเดินทำงไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่ำนั น*** 
 
 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าท่ี) 
 

 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย์  .................. 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ  
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ HOBBITTOUR-TG-W14 

  ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ข้อนี้ส าคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (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) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


