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TTTHHHEEE   HHHOOOBBBBBBIIITTT   TTTOOOUUURRR      

NNNeeewww   ZZZeeeaaalllaaannnddd   NNNooorrrttthhh   IIIssslllaaannnddd   777   dddaaayyysss   555   nnniiiggghhhtttsss   
วนัสบายทวัรแ์อนดท์ราเวล น าท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์ชมฮอบบิตตนั มวีูเซด็หมู่บา้นชาวฮ

อบบิตของภาพยนตรเ์ร่ืองดงั  “The Lord of The Rings”  และเร่ือง “The 

Hobbit : An Unexpected Journey” ท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัผูค้นทัว่โลก  
 FERRY TO DEVoNPORT นัง่เรอืเฟอรร่ี์สู่เดวอนพอรต์ สมัผสัผนืน ้ำสีฟ้ำและทิวทศัน์เมอืงออ็คแลนด ์
 AUCKLAND SKY TOWER หอคอยสูงท่ีสุดในออ็คแลนด ์ชมทศันียภำพของเมอืงใหญ่ 360 องศำ  
 เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถำนอนุรกัษ์พนัธุป์ลำเทรำ้ และชมสตัวพ์ืน้เมือง 
 ล่องเรอื LAKELAND QUEEN รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนเรอื กบับรรยำกำศสวยงำมสุดประทบัใจ 

ริมสองฝัง่ทะเลสำบโรโตรวั  
 อโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลี้ยงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรวั ชมกำรแสดงของแกะพนัธุต่์ำงๆ 
  ถ ำ้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ ำ้ท่ีมีหนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยิบระยบัดัง่ดวงดำวบนท้องฟ้ำ 

เปรียบดัง่ควำมงำมยำมค ำ่คนื  
  HOBBITON MOVIE SET   สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง เดอะ 

ลอรด์ ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิท  
  

  

  

  

  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   26 ธนัวำคม 2559 – 1 มกรำคม 2560  ( ปีใหม ่) 
ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ-อ็อคแลนด ์(BKK-AKL) TG491 18.45-12.05+1 11 ชัว่โมง 

วนัที ่7 อ็อคแลนด-์กรุงเทพฯ (AKL-BKK) TG492 14.50-20.50 12 ชัว่โมง 

 

วนัแรก ( 26 ธนัวำคม 2559) กรงุเทพฯ  – ออ็คแลนด ์

16.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูำงเข้ำหมำยเลข 2  แถว D เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน
ไทย (TG) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

18.45 น.  เหริฟ้าสู ่ออ็คแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์ โดยเทีย่วบนิที ่ TG 491  
 

วนัท่ีสอง ( 27 ธนัวำคม 2559) ออ็คแลนด ์ชมเมือง – สะพำนฮำรเ์บอร ์– ย่ำนควีนส ์สตรีท ช้อปป้ิง – นัง่เรอืข้ำมฝำกไปท่ี 
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 เดวอนพอรต์ - ออ็คแลนด ์ทำวเวอร ์

12.05 น.  เดนิทางถงึ เมอืงออ็คแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู ่ตวัเมืองออ็ค
แลนด ์ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน  (แบบต่ิมซ ำ) 
ชมเมอืงออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่ง และเป็นเมอืงทีส่ าคญัทางดา้นการคา้ 
การศกึษา การเงนิ น าท่านชมทา่เรอืรมิอ่าวทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล า ชมสะพาน
ฮารเ์บอร ์ชมเขำอีเดน ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืงออ็คแลนด์
แลนดท์ัง้เมอืงไดอ้ย่างชดัเจนแบบ 360 องศา จากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและเลอืกซือ้สนิคา้
ตามอธัยาศยับนถนนควนีส ์ ซึง่เป็นแหล่งขายสนิคา้นานาชนิด  จากนัน้น าท่านขึน้เรอืข้ำม
ฝำกจากเมอืงออ็คแลนดส์ูท่่าเรอืเดวอนพอรต์ใหท้่านไดผ้่านชมอา่วทีเ่ตม็ไปดว้ยเรอืใบและ
ผนืน ้าสฟ้ีาครามของออ็คแลนดจ์นถงึท่าเรอืเดวอนพอรต์ใหท้่านไดช้มอาคารบา้นเรอืน
รวมถงึรา้นกาแฟทีน่่ารกัรา้นคา้ทีข่ายงานศลิปะมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาด รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเครื่องแกว้ ตามแนว
ถนนวคิตอเรยี จากนัน้ใหท้่านเดนิขึน้ไปชมววิของเมอืงทีเ่มา้ทว์คิตอเรยีทีส่ามารถมองเหน็ววิทีส่วยงามอกีมุมของเมอืงออ็ค
แลนด ์น าท่านขึน้ชม หอคอย “สกำย ทำวเวอร”์ (SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สง่างาม
ของออ็คแลนด ์สกาย ทาวเวอร ์จดัเป็นสิง่ปลกูสรา้งทีส่งูทีส่ดุในซกีโลกใต ้เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืนสงิหาคม ค.ศ.1997 
โดยดา้นบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมอืงออ็คแลนดไ์ดก้วา้งไกลกว่า 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแหง่นี้ 
ถอืเป็นสว่นหนึ่งของ สกายซติีค้อมเพลก็ซ ์ซึง่ประกอบไปดว้ย คาสโิน ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง รา้นอาหาร บาร ์
คาเฟ่ และโรงแรม เรยีกไดว้่ามคีรบทุกอย่างไวค้อยใหบ้รกิาร  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำรจีน 
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั   AUCKLAND RENDEZVOUS HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม ( 28 ธนัวำคม 2559) ออ็คแลนด ์–  มำทำมำทำ ชม Hobbiton Movie Set  -  โรโตรวั - TE PUIA - กำรแสดง
ของชำวเมำรี  พรอ้มอำหำรค ำ่ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาทามาทา เยีย่มชม HOBBITON MOVIE SET สมัผสั
ประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรื่อง  
เดอะลอรด์ออฟเดอะรงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ ชื่นชมพืน้ทีอ่นัสวยงามของฟารม์
เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ากกว่าพนัเอเคอร ์ประกอบกบัววิทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไม
เรนจ ์( Kaimai Ranges ) อนัตระการตา  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก ณ ภตัตำคำร   
จากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงโรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีช่าว
เมารอีาศยัอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็น  เมอืงทีม่คีวามรอ้นจากใตด้นิทีส่ามารถ
ปรุงอาหารไดโ้ดยการน าเน้ือสตัวไ์ปฝังในดนิทีม่คีวามรอ้นสงูจนกว่าจะสกุ อาหาร
นี้ชาวเมารเีรยีกว่าฮงัง ิ (HANGI) นอกจากนี้เมอืงโรโตรวัยงัเป็นเมอืงท่องเทีย่วที่
ส าคญัของเกาะเหนือทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมากทีส่ดุ น าท่านสู ่ TE PUIA ซึง่เป็น
ศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี อาท ิ การแกะสลกั
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ไม ้และการทอเครื่องนุ่งหม่ พรอ้มชมบ่อน ้าพุรอ้น บ่อโคลนเดอืดสิง่มหศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุ่ง
จากพืน้ดนิโดยผสมแรธ่าตุต่างๆตามธรรมชาต ิ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรท่ีปรงุแบบชำวเมำรี  พรอ้มชมโชวก์ำรแสดงของชำวเผำ่เมำรี 
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั ROTORUA MILLENNIUM HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ 
 

 
 

วนัท่ีส่ี ( 29 ธนัวำคม 2559)      โรโตรวั– อโกรโดม – ล่องเรอืสุดแสนโรแมนติกบนทะเลสำบโรโตรวัพรอ้มอำหำรกลำงวนั - เรน
โบว ์สปริงส ์-  ขึน้กระเช้ำกอนโดล่ำ พรอ้มเล่นลูจ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 

น าท่านสู ่อโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวั ชม
การแสดงของแกะพนัธุต่์างๆทีเ่ดนิเรยีงรายบนเวทใีหท้่านชมและแสดงความสามารถ
ของแกะทีม่คีวามแตกต่างกนัของสายพนัธุต่์างๆ ใหท้่านสมัผสัถงึความน่ารกัของการ
ป้อนอาหารเจา้แกะตวัน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตดัขนแกะ และการตอ้น
แกะโดยสนุขัแสนรูห้ลงัจากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกบัการล่องเรอืชมความสวยงามของ
ทะเลสาบโรโตรวั ( LAKELAND QUEEN CRUISE )  กบัทวิทศัน์ของทัง้สองฟากฝัง่ 
ดื่มด ่ากบับรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ พเิศษใหท้่านรบัประทานอาหารกลางวนับนเรอืที่
ก าลงัล่องตลอดเสน้ทางทะเลสาบ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบุฟเฟ่ต ์บนเรอื 

น าท่านเดนิทางสู ่เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลำ 
เทรำ้ ทีม่ปีลาเทรา้นบัหมื่นตวัจาก  ทะเลสาบมาวางไขต่ามธรรมชาต ิ และท่านยงัสามารถชมตน้เฟิรน์สเีงนิซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศ มเีวลาใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ใหท้่านไดส้มัผสัและเรยีนรู ้ความเป็นอยู่  สภาพบา้นเรอืน 
ของผูค้นในเมอืงโรโตรวั ทีเ่ตม็ไปดว้ยชาวเมาร ีหรอืชนพืน้เมอืงอาศยัอยู่  
จากนัน้น าท่านโดยสารขึน้กระเชา้ไฟฟ้า Skyline Gondola ขึน้ไปชมววิเมอืงโรโตรวั
บนยอดเขาโงโงทาฮ่า ซึง่สงู 900เมตรจากพืน้ดนิ พเิศษ ใหท้่านไดส้นุกสนาน
เพลดิเพลนิ กบัการ เล่นลูจ LUGE เครื่องเล่นสดุประทบัใจ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั  ROTORUA MILLENNIUM HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ    ( 30 ธนัวำคม 2559) โรโตรวั  – เทำโป - ทะเลสำบเทำโป - น ้ำตกฮกู้ำ  - ฟำรม์กุ้ง Huka Prawn  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ทะเลสำบเทำโป ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ
 นิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งทีอ่ยูข่องปลาเทรา้สรีุง้ น าท่าน ชมน ้ำตกฮกู้ำ อนั
งดงามของแม่น ้าไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และขา้มชัน้หนิสงู 11 เมตร 
กลายเป็นน ้าตกทีส่วยงามยามตอ้งแสงแดด นอกจากนี้ยงัใหท้่านไดช้มกำรนัง่
เรอืเรว็เจท๊โบท๊ ทีต่ื่นเตน้ของเกาะเหนือ และชมกำรกระโดดบนัจี้ ทีเ่ป็นกฬีา
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ยอดนิยมเพื่อทดสอบความกลา้จากนกัท่องเทีย่วทัว่โลกเมื่อ มาเยอืนนิวซแีลนด(์รายการเจท็โบท๊และการกระโดดบนัจ้ี 
เป็นทวัรน์อกรายการ  ส าหรบัท่านทีต้่องการจะรว่มสนุกกบักิจกรรมต่างๆ กรณุาติดต่อหวัหน้าทวัร)์  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรไทย  
  HUKA PRAWN FARM บ่อเลีย้งกุง้น ้ำจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงเทำโปเพรำะแหล่งน ้ำทีเ่มอืงน้ีเป็นน ้ำบรสิทุธิท์ ำใหกุ้ง้เตบิโต

และคุณภำพด ีใหท้่ำนไดช้มสว่นต่ำงๆ ของฟำรม์กุง้ อสิระในกำรซือ้สนิคำ้หรอือำหำรทำนเล่นหรอืซอ้ปป้ิงสนิค้ำทีร่ะลกึ  
   น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  TAUPO  WAIKERIE RESORT หรอืเทียบเท่ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

  

วนัท่ีหก  ( 31 ธนัวำคม 2559) เทำโป  – ถ ำ้หนอนเรอืงแสงไวโตโม่  – ออ็คแลนด ์

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางจากทะเลสาบเทาโปผ่านฟารม์เลีย้งแกะ ฟารม์กวาง ฟารม์ววั และเนินเขาน้อยใหญ่สูเ่มอืงไวโตโม่ทีม่ถี ้า 
  หนอนเรอืงแสงอนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบ บำรบี์คิว ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้น าท่านเขา้ชม ถ ำ้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ ้าทีม่หีนอนเรอืง
แสงเปล่งประกาย  ระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั ดัง่ดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามค ่า คนืนบัเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีห่าดไูดย้าก โดยไกดท์อ้งถิน่จะน าท่านนัง่เรอืเขา้ไปในถ ้าอนั
เงยีบสงบอนัเป็นทีอ่ยูข่องหนอนเรอืงแสง และท่านจะไดช้มความ งดงามของถ ้าหนิงอกหนิ
ยอ้ยทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ หลงัจากนัน้น าท่านกลบั เมืองออ็คแลนด ์ อสิระใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ตาม
อธัยาศยั ซึง่บนถนนควนีส ์ ซึง่เป็นแหล่งขายสนิคา้นานาชนิดใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หรอืจะเขา้ชมคาสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ
นิวซแีลนดอ์กีดว้ย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ รำ้นอำหำรไทย   

  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั  AUCKLAND  SUDIMA AIRPORT HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีเจด็ ( 1 มกรำคม 2560) ออ็คแลนด ์ – กรงุเทพฯ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 อสิระตามอธัยาศยั  จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตขิองเมอืงออ็คแลนด ์ 

14.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ TG492 

20.50 น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ  
**************************************** 
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THE HOBBIT TOUR 7 DAYS 

ก ำหนดกำรเดินทำง   26 ธนัวำคม 2559 – 01  มกรำคม 2560  ( ปีใหม่ ) 
       อตัราค่าบริการ 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 
(ปีใหม่) 

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่  ( หอ้งคู่ ) 85,900.- บาท 56,900.- บาท 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  77,900.- บาท 51,900.- บาท 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 70,900.- บาท 47,900.- บาท 
เดก็อำยตุ ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 66,900.- บาท 44,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  12,900.- บาท 12,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ท่ำนที ่3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 

*** รำคำทวัรร์วมคำ่วซีำ่กรุ๊ป หรอื วซี่ำครอบครวัแลว้ หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  2,500 บำท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ำกอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำขึน้อยู่
กบัเอกสำรของทำ่นทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
 
*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญต่ า่กวา่ 15 ทา่น บรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ราคานีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบนิ 

*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป หำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรต ่ำกว่ำ 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเลื่อนกำรเดนิทำงหรอื เปลีย่นแปลงรำคำ  
*** บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหากสายการบินเปล่ียนแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให้ 
อตัรานีร้วม 

 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG)  
 ค่ำโรงแรมทีพ่กั (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุ, ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ( เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั )   
 ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วนัที ่ 6 กรกฎาคม 2559   และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาตามภาษี

น ้ ามนัหากสายการบินมีการปรับเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
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 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
 ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่ำทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไมม่เีพรำะควรยก

กระเป๋ำดว้ยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญไมม่พีนกังำนยกกระเป๋ำ 
เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งท่ำน ท่ำนตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำงบรษิทั
ฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซี่ำ ก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดำห ์) ในขอกำรท ำวซี่ำเขำ้
ประเทศนิวซีแลนด์ หำกเอกสำรท่ำนล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดหรอืไม่ครบตำมมำตรฐำนที่สถำนทูตก ำหนดในเรื่องกำรงำน และ
กำรเงนิ หรอืกำรใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลท ำใหส้ถำนทตูปฏเิสธกำรออกวซ่ีำ  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดั
จ ำทัง้หมด หรอืหำกออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สำมำรถคนืค่ำตัว๋ไดเ้พรำะเป็นเงื่อนไขของสำยกำรบนิ 

 ส าหรับค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ หากไม่ไดรั้บเงินครบทั้งหมดก่อน
วนัเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

การยกเลิก(ปีใหม่) 
 แจง้ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 60 วนัท ำกำรคนืค่ำมดัจ ำ 20,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทัง้หมด 20,000.-บาท 

- กรณีท่ีถกูปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทัง้หมด  
- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1 - 30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่
เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถูกปฏเิสธกำรออกจำกประเทศไทย หรอืกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลยี บรษิทัฯจะไมม่กีำรคนืเงนิ
ทัง้หมด  

 
หมายเหต ุ 
 รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำง
กำรเมอืงกำรประทว้งและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณี
ทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้องหรอื
ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่คนืเงนิใหท้่ำนไดไ้มว่่ำ
จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูปฏเิสธออกวซี่ำอนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเองทีใ่หเ้อกสำรมำไม่
ครบถว้นตำมทีส่ถำทตูก ำหนด หรอืกำรทีท่่ำนใหข้อ้มลูสว่นตวัทีเ่ป็นเทจ็ในกำรขอวซี่ำ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง
ของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่ำตัว๋
เครื่องบนิภำยในประเทศไทยทีท่่ำนออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ำยกำรบนิระหว่ำงประเทศล่ำชำ้ 

เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทำงมอีำยุไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
 รปูถ่ำย 2 รปู ขนำด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
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 ใบรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่ (ใชภ้ำษำองักฤษเทำ่นัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกจิกำร 
- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรบัรองจำกตน้สงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรอื statement ย้อนหลงั 6 เดือน  (การ

ยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 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 าเนาบตัร
นกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นชื่อ (ถำ้มสี ำคญัมำก) 
 กรณีถำ้เป็นครอบครวัทีม่สีำม ีภรรยำ และมบีตุรอำยุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยื่นวซี่ำรวมกนัไดเ้ป็นวซี่ำครอบครวั 
 กรุณำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 หำกท่ำนตอ้งกำรใชห้นงัสอืเดนิทำงไปประเทศอื่นก่อนเดนิทำงกบัเรำ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่พรำะหำกยื่นหนงัสอืเดนิทำงเขำ้ไปใน

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

สถำนทตูไดจ้นกว่ำจะถงึวนัก ำหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่น
วีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพือ่ยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลาน าเล่มพาสปอรต์เข้า
ไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจง้ใหท้รำบ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
 1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซ่ีำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
 2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และทำงบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซ่ีำของท่ำน ขึน้อยู่

กบัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำนัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำรพจิำรณำของ
สถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัตำมเอกสำรทีร่ะบุ
เท่ำนัน้ 

 

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

 

**** เม่ือท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ 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 ...................................................................................................................... 
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 
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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) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ............................................ 


