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   NNNeeewww   ZZZeeeaaalllaaannnddd   NNNooorrrttthhh   IIIssslllaaannnddd   666   dddaaayyysss   

TTTHHHEEE   HHHOOOBBBBBBIIITTT   TTTOOOUUURRR   

บ๊ิกเวิลด ์ฮอลิเดย์ น ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศนิวซีแลนด ์ชมฮอบบิทตัน มูวีเซด็หมู่บ้ำนชำวฮอบิท
ของภำพยนตรเ์รื่องดงั “The Lord of The Rings”  และเรื่อง 

 “The Hobbit “ ท่ีสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้คนทัว่โลก  
 ออ็คแลนด ์ เมอืงที่ใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงที่ส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศึกษำ  
 โรโตรวั เมอืงที่เตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำร ีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
 ศูนยว์ฒันธรรมชำวเมำรี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี

ชมบ่อน ้ำพุรอ้น บ่อโคลนเดอืด 
 เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถำนอนุรกัษพ์นัธุป์ลำเทรำ้ และชมสตัว์พืน้เมอืงของนิวซแีลนด  ์
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมอืงโรโตรวั ชมกำรแสดงของแกะพนัธุต์่ำงๆ 
 ทะเลสำบเทำโป เป็นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งที่อำศัยของปลำเทรำ้สรีุง้

อำศัยอยู่  
  ถ ำ้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำที่มหีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยิบระยับดัง่ดวงดำว

บนท้องฟ้ำ  
  หมู่บ้ำนของชำวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบกำรณเ์บื้องหลงัของสถำนที่ถ่ำยท ำ

ภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยักษ ์ เร ื่อง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบิท  

  

  

  

  

  

  
 

 ก ำหนดกำรเดินทำง   4 - 9, 20 – 25 ตุลำคม 2559 
     8 - 13, 22 - 27 พฤศจิกำยน 2559 
     1 – 6, 8 -13 ธนัวำคม 2559 
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วนัแรก   กรงุเทพฯ  – ออ็คแลนด์ 

16.00 น.  คณะเดนิทำงพร้อมกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู  ช ัน้ 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2  แถว D 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) เจำ้หน้ำทีค่อยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดนิทำง 

18.45 น.  เหริฟ้ำสู่ ออ็คแลนด์ ประเทศนิวซแีลนด์  โดยเทีย่วบนิที ่  TG 491  
 
 
 

วนัท่ีสอง  ออ็คแลนด์ ชมเมือง – สะพำนฮำร์เบอร์ – ย่ำนควีนส์ สตรีท ช้อปป้ิง – นัง่เรือข้ำมฝำกไป ท่ีเดวอน
ฟอร์ต 

10.45 น.  เดนิทำงถึง เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซแีลนด์ หลงัจำกผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงน ำท่ำนเดนิทำงสู่ตัว
เมอืง 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 
ชมเมอืงออ็คแลนด์ เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่ง และเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้น
กำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวทีส่วยงำมเต็มไปดว้ยเรือนับ
ร้อยล ำ ชมสะพำนฮำร์เบอร์ ชมเขำอีเดน ภูเขำไฟทีด่บัแลว้ สำมำรถมองเหน็
ทวิทศัน์ของเมอืงออ็คแลนด์แลนด์ทัง้เมอืงไดอ้ย่ำงชดัเจนแบบ 360 องศำ 
จำกนัน้ใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิงและเลอืกซื้อสนิคำ้ตำมอธัยำศยับนถนนควนีส์  ซ ึง่เป็น
แหล่งขำยสนิคำ้นำนำชนิด  จำกนัน้น ำท่ำนขึ้นเรือขำ้มฝำกจำกเมอืงอ๊อคแลนด์สู่
ท่ำเรือเดวอนฟอร์ตใหท่้ำนไดผ่้ำนชมอ่ำวทีเ่ต็มไปดว้ยเรือใบและผืนน ้ ำสฟ้ีำ
ครำมของอ่ำวอ๊อคแลนด์จนถึงท่ำเรือ 
เดวอนฟอร์ตใหท่้ำนไดช้มอำคำรบำ้นเรือนรวมถึงร้ำนกำแฟทน่ีำรักร้ำนคำ้ทีข่ำย
งำนศลิปะมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นภำพวำด ร้ำนขำยของทีร่ะลกึ ร้ำนเครื่องแกว้ ตำม
แนวถนนวคิตอเรีย จำกนัน้ใหท่้ำนเดนิขึ้นไปชมววิของเมอืงทีเ่มำ้ท์วคิตอเรียทีส่ำมำรถมองเหน็ววิทีส่วยงำม
อกีมุมของเมอืงอ๊อคแลนด์  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่  อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั   SUDIMA HAMILTON HOTEL /AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสำม  ออ็คแลนด์ –  มำตำมำตำ ชมหมู่บ้ำนชำวฮอบบิท และฟำร์ม   -  โรโตรวั -  ชมศนูย์วฒันธรรมของ

ชำวเมำรี – กำรแสดงของชำวเมำรี  พร้อมอำหำรค ำ่ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมำตำมำตำ เยีย่มชม หมู่บ้ำนของชำวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  
สมัผัสประสบกำรณ์เบื้องหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยกัษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ 
และ เดอะ ฮอบบทิ ขอผู้ก ำกบั เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสนั ใหท่้ำนไดช้ืน่ชมพื้นทีอ่นัสวยงำมของฟำร์มเล ี้ยงแกะ ทีม่ ี
พ ื้นทีม่ำกกว่ำพนัเอเคอร์ ประกอบกบัววิทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อนัตระกำรตำ 
น ำชมหมู่บำ้นฮอบบทิในภำพยนตร์ดงัเรื่อง The Hobbit มจี ำนวน 44 หลงั แต่ละหลงัถูกออกแบบใหแ้ตกต่ำง
กนัไป บำงหลงักป็กคลุมไปดว้ยหญำ้และบำงหลงักป็ลูกดอกไมส้วยงำมหน้ำบำ้น 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก   
จำกนัน้เดนิทำงสู่ เมืองโรโตรวั เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลงัควำมร้อนใต้พภิพทีช่ำว
เมำรีอำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมอืงทีม่คีวำมร้อนจำกใต้ดินทีส่ำมำรถ
ปรุงอำหำรไดโ้ดยกำรน ำเนื้อสตัว์ไปฝังในดนิทีม่คีวำมร้อนสูงจนกว่ำจะสุก 
อำหำรนี้ชำวเมำรีเรียกว่ำแฮงง ิ (HANGI) นอกจำกนี้เมอืงโรโตรัวยงัเป็นเมอืง
ท่องเทีย่วทีส่ ำคญัของเกำะเหนือทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมำกทีสุ่ด น ำท่ำนสู่ TE PUIA 
ซึง่เป็นศูนย์วฒันธรรมและศูนย์ฝึกหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำรี อำท ิ กำร
แกะสลกัไม ้ และกำรทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ้ ำพุร้อน บ่อโคลนเดอืด สิง่
มหศัจรรย์ทีเ่กดิขึ้นจำกพลงัควำมร้อนใต้พภิพทีพ่วยพุ่งจำกพื้นดนิโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ  
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั  ROTORUA - SUDIMA HOTEL /DISTINCTION HOTEL / COPTHORNE 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรท่ีปรงุแบบชำวเมำรี  พร้อมชมโชว์กำรแสดงของชำวเผ่ำเมำรี  
 
วนัท่ีสี่     โรโตรวั– เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม - ทะเลสำบเทำโป ชมน ้ำตกฮูก้ำ– ชมกำรกระโดดบนัจ้ี - โรโตรวั 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
น ำท่ำนสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเล ี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโร
โตรัว ชมกำรแสดงของแกะพนัธ์ุต่ำงๆทีเ่ดนิเรียงรำยบนเวทใีหท่้ำนชมและแสดง
ควำมสำมำรถของแกะทีม่คีวำมแตกต่ำงกนัของสำยพนัธ์ุต่ำงๆ ใหท่้ำนสมัผัสถึง
ควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจำ้แกะตัวน้อย ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธติ
กำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  
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เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร 

 จำกนัน้เดนิทำงสู่ ทะเลสำบเทำโป ซึง่เป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ
นิวซแีลนด์และเป็นแหล่งทีอ่ยู่ของปลำเทร้ำสรุี้ง น ำท่ำนชมน ้ำตกฮูก้ำ อนังดงำม
ของแม่น ้ ำไวคำโตกระโจนผ่ำนช่องเขำแคบ ๆ และขำ้มชัน้หนิสูง 11 เมตร 
กลำยเป็นน ้ ำตกทีส่วยงำมยำมต้องแสงแดด นอกจำกนี้ย ังไหท่้ำนไดช้มกำรนัง่เรือ
เรว็เจท็โบ๊ท ทีต่ื่นเต้นของเกำะเหนือ และชมกำรกระโดดบนัจ้ี ทีเ่ป็นกีฬำยอด
นิยมเพือ่ทดสอบควำมกลำ้จำกนักท่องเทีย่วทัว่โลกเม ือ่มำเยอืนนิวซแีลนด์ (รายการเจท็โบ๊ทและการกระโดด
บนัจี ้ เป็นทวัร์นอกรายการ ส าหรับท่านทีต่้องการจะร่วมสนุกกบักจิกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร์) 
 เดนิทำงกลบัเมืองโรโตรวั น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เรนโบว์ สปริง  
( RAINBOW SPRINGS) สถำนอนุรักษ์พนัปลำเทร้ำ ทีม่ปีลำเทร้ำนับหม ืน่ตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำม
ธรรมชำติและท่ำนยงัสำมำรถชมต้นเฟิร์นสเีงนิซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศนิวซแีลนด์ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่  อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั  ROTORUA - SUDIMA HOTEL /DISTINCTION HOTEL / COPTHORNE 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีห้ำ  โรโตรวั  – ถ  ำ้หนอนเรืองแสงไวโตโม่  – ออ็คแลนด์  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเล ี้ยงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มววั และ
เนินเขำน้อยใหญ่สู่เมอืงไวโตโม่ทีม่ถี ้ ำหนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ ี
ชือ่เสยีง 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบ บำร์บีคิว ณ ภตัตำคำร 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม ถ ำ้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่ ี
หนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัเป็นลำ้น ๆ ตัว ดัง่ดวงดำวบนทอ้งฟ้ำยำม
ค ่ำ คนืนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติทีห่ำดูไดย้ำก โดยไกด์ทอ้งถิ่นจะน ำ
ท่ำนนัง่เรือเขำ้ไปในถ ้ ำอนัเงยีบสงบอนัเป็นทีอ่ยู่ของหนอนเรืองแสงและท่ำนจะไดช้ม

ควำม งดงำมของถ ้ ำหนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึ้นตำมธรรมชำติเป็นสถำนทีท่่องเทีย่ว
ยอดนิยมของนิวซแีลนด์อกีแห่งทีพ่ลำดไม่ได ้ หลงัจำกนัน้น ำท่ำนกลบั เมืองออ็ค
แลนด์ อสิระใหท่้ำนได ้ชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคำ้ต่ำงๆ ตำมอธัยำศยั ซึ่งบนถนนควนีส์ 
ซ ึง่เป็นแหล่งขำยสนิคำ้นำนำชนิดให้ท่ำนไดเ้ลอืกซื้อหรือจะเขำ้ชมคำสโินทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในประเทศนิวซแีลนด์อกีดว้ย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ ร้ำนอำหำรไทย   
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั  HEARTLAND AUCKLAND AIRPORT HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีหก   ออ็คแลนด์  – กรงุเทพฯ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 ใหท่้ำนไดอ้สิระตำมอธัยำศยั 
 จำกนัน้เดนิทำงสู่สนำมบนินำนำชำติของเมอืงอ๊อคแลนด์  

13.10 น. ออกเดนิสู่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ TG492 
20.25 น. เดนิทำงกลบัถึงกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิำพ 
    ************************************** 

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

คณะผู้เดินทำง 
รำคำรวมตัว๋ 
ตุลำคม 

พฤศจิกำยน 

รำคำรวมตัว๋ 
ธันวำคม 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
ตลอดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่ำน/ห้อง  66,900.- 69,900.- 43,900.- 

เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 1 ผู้ใหญ่  62,900.- 65,900.- 39,900.- 

เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผู้ใหญ่มเีตยีง 58,900.- 60,900.-             36,900.- 

เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตยีง 55,900.- 58,900.- 33,900.- 

ห้องพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ  8,900.- 8,900.- 8,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง  ท่ำนท ี ่3 ลด 1,000.- 1,000.- 1,000.- 

รำคำทวัร์รวมค่ำวซี่ำกรุ๊ป หรือ วซี่ำครอบครัวแลว้ หำกท่ำนต้องกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรุณำจ่ำยเพิม่  2,500 บำท หรือมเีหตุ
จ ำเป็นต้องใชพ้ำสปอร์ตต้องยืน่วซี่ำก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำ
ขึ้นอยู่กบัเอกสำรของท่ำน ทำงบริษัทฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมผูี้โดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำน ขึ้นไป หำกผู้โดยสำรทีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเล ือ่นกำรเดนิทำง หรือ เปล ีย่นแปลงรำคำ  
*** รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปล ีย่นแปลงรำคำตำมภำษีน ้ ำมนัของสำยกำรบนิ  
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนข ึ้นไป หำกจ ำนวนผู้โดยสำรต ่ำกว่ำ 15 ผู้ใหญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
กำรเลือ่นกำรเดนิทำงหรอื เปลีย่นแปลงรำคำ  
*** บรษิทัฯของสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหำกสำยกำรบินเปลีย่นแปลงรำคำหลงัจำกออกรำคำนี้ไปแล้ว  
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ท ีลู่กค้ำซื้อเองเพือ่ต่อเท ีย่วบนิหรอืคำ่เดนิทำงต่ำง ๆ  ท ีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเท ีย่ วบิน
ล่ำช้ำ หรอืจ ำนวนผู้เดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำง 
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรอื
ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมท ีข่อหรือไม่ข ึ้นอยูก่บัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให้ 
***  กรณลูีกค้ำมวีซ่ีำอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท ัง้สิ้น หำกไม่ได้รบัอนุญำตเข้ำประเทศ เนือ่งจำกเป็นดุลพนิจิของเจ้ำห น้ำตรวจคนเข้ำเมอืง   
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*** กรณลูีกค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ัว๋ ไม่ได้เดนิทำงพร้อมคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไม่ท ำประกนักำรเดนิทำงให้ เนือ่งจำกไม่
ตรงตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม์ 
 
 

อตัรำน้ีรวม 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG)  
 ค่ำโรงแรมทีพ่กั (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ  
 ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุ, ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่ำมคัคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  เฉพำะผู้ทีเ่ดนิทำงไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนัน้ ( เงือ่นไข

เป็นไปตำมกรมธรรม์ประกนัภยั )   
 ค่ำน ้ ำมนัจำกสำยกำรบนิ และค่ำภำษีสนำมบนิ ณ  วนัที ่ 23 พฤษภำคม 2559 และบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ปรับเปล ีย่นรำคำตำมภำษีน ้ ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรับเพิม่ขึ้นหลงัจำกนี้  
 ค่ำวซี่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หำกต้องกำรยื่นวีซ่ำเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 2,500 บำท หรือ 

จ ำเป็นต้องใช้พำสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ำยค่ำวีซ่ำเพ่ิม 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
 กรณีทีต่้องมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เติม ต้องขอเกบ็ค่ำแปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกค่ำวซี่ำ  
 ค่ำน ้ ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรัมต่อท่ำน) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม่และค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพ ิม่เอง  
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท์  ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำทปิคนขบัรถของนิวซแีลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่ำทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไม่ม ี

เพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตัวเองเพือ่ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงำนยก
กระเป๋ำเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้ำด่ืมบนรถและไม่รวมกระเป๋ำ 
 ไม่รวมคา่อินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญโ่รงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคดิเป็นช ัว่โมง 
 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 เกบ็เงินค่ำม ัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท เป็นเงินสด ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรใหท้ำง
บริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวซี่ำ ก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21วนั หรือ( 3 สปัดำห์ ) ในขอ
กำรท ำวซี่ำเข้ำประเทศนิวซแีลนด์ หำกเอกสำรท่ำนล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดหรือไม่ครบตำมมำ ตรฐำนทีส่ถำนทูตก ำหนด
ในเรื่องกำรงำน และกำรเงนิ หรือกำรใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลท ำใหส้ถำนทูตปฏเิสธกำรออกวซี่ำ  บริษัทฯ จะขอ
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สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด หรือหำกออกตัว๋แลว้ บริษัทฯไม่สำมำรถคนืค่ำตัว๋ไดเ้พรำะเป็นเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่ำทัวร์ทัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  14 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ี
รอผลวีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแล้วขอช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด หำกบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมด
ก่อนวนัเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

ค่ำมดัจ ำทัวร์จะถกูน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหน้ำซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได้ หำกผู้
เดินทำงยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ด้วยเหตุผลไดกต็ำมจะเป็นไปตำงเงื่อนไขตำมนี ้

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
 แจ้งล่วงหน้า 31-50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21-30วนั ก่อนเดนิทาง หกัคา่ค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
 แจ้งล่วงหน้า 1-20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด รวมถงึหากยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้า
เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ 

 หนงัสือเดนิทำงมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำม)ี 
 ใบรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัท ีท่ ำงำนอยู่ (ใช้ภำษำอังกฤษเท่ำนัน้) ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร 

- ประวตักิารท  างานควรระบรุะยะเวลาท  างานท ัง้หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
  ข้ำรำชกำรจะต้องมจีดหมำยรบัรองจำกต้นสังกดั และส ำเนำบัตรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 
 หลกัฐำนกำรเงิน ใช้ส ำเนำสมุดบญัชีออมทรพัย์หรือฝำกประจ  ำ ย้อนหลงั 6 เดอืน หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดอืน  

(กำรย่ืนวีซ่ำใช้เวลำประมำณ 10 -15 วนั ท ำกำรข้ึนอยู่กบัสถำนฑูต)  
 เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมหีนงัสือยนิยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเดก็เดนิทำงไปกบับิดำจะ 

 ต้องมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญำตทัง้บิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำรส ำเนำ
 ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงนิของบิดำหรอืมำรดำ 

 หลกัฐานประวตักิารศึกษา (ส าหรบัเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาท ิ หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนักเรียน หรือใบวฒุิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นช ือ่ (ถ้ำมสี ำคญัมำก) 
 กรณถ้ีำเป็นครอบครวัท ีม่สีำม ี ภรรยำ และมบุีตรอำยุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทำงด้วยกนัสำมำรถย ื่นวซ่ีำรวมกนัได้เป็นวซ่ีำ

ครอบครวั 
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศพัท์ท ีส่ำมำรถตดิต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หำกท่ำนต้องกำรใช้หนงัสือเดนิทำงไปประเทศอื่นกอ่นเดนิทำงกบัเรำ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำท ีเ่พรำะหำกย ืน่หนงัสือเดนิทำงเข้ำไป

ในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนงัสือเดนิทำงออกมำได้จนกว่ำจะถงึก ำหนดวนัออกวซ่ีำ 
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 ระยะเวลำในกำรย ืน่วซ่ีำประมำณ 10 -15 วนั หนงัสือเดนิทำง(PASSPORT)ทีย่ ืน่เข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดงึออกมำจำก

สถำนทูตได้จนกว่ำจะถงึวนัก ำหนดรบัเล่ม    หำกมีกำรใช้เล่มเดินทำงไปประเทศอ่ืนก่อน จ  ำเป็นต้องแจ้งให้เรำทรำบ
ก่อนย่ืนวีซ่ำแล้วถำ่ยเรคคอร์ดกำรเดินทำงให้ทำงบริษัททัง้เล่มเพื่อย่ืนเป็นวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนัน้แล้วต้องมีเวลำน ำเล่ม
พำสปอร์ตเข้ำไปติดผลวีซ่ำโดยใช้เวลำ 5วนัท ำกำรในกำรมำแปะผลวีซ่ำ  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ  ท ัง้สิ้น 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ  
 1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวซ่ีำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ท ัง้หมด หรอื หำกต้องกำรย่ืนค ำร้องขอวี

ซ่ำใหม่กต้็องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชดุใหม่ทุกครัง้ 
 2. หำกทำงสถำนทูตพจิำรณำผลวซ่ีำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช ำระไปแล้ว และทำง

บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ท ัง้หมด  
 3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวซ่ีำอันเนือ่งมำจำกกำรใช้หลกัฐำนปลอม บิดเบือนขอ้เทจ็จรงิ หรอื

ผดิวตัถุประสงค์ในกำรย ืน่ขอวซ่ีำท่องเท ีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ท ัง้หมด  
 4. กรณที ีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 

ข ึ้นอยู่กบัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสิทธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ท ัง้หมด 
 

เงื่อนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวซี่ำ 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซ่ีำนัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีำไม่สำมำรถแทรกแซงกำรพจิำรณำ
ของสถำนทูตได้ ซึง่ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนท ีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ท ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเท ีย่วยงัตำม
เอกสำรท ีร่ะบุเท่ำนัน้ 

 
กรณุำเตรียมเอกสำรท่ีขอไว้ข้ำงต้นให้ครบตำมท่ีก  ำหนดเพื่อควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรย่ืนขอวีซ่ำ 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนท่องเที่ยว*** 

 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่) 
 
 

 

1. ชื่อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................. ......... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกดิ .............. .................................. 
3. ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากม)ี ...................................................................................  
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................ ...........................รหัสไปรษณีย์  .................. 
โทรศพัท์บา้น .....................................................  มอืถือ .................................................. ... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหนง่ ..................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................................................ ...................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั -เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ......................................................................................... .................................. 
โทรศพัท์ท่ีบา้น ......................................................  มอืถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................... .............. 
ท่ีอยู ่ .............................................................................................................. ...........................โทรศพัท์ ...................... 

9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ไมเ่คย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มลูไมต่รงตามความเป็นจริงจะมผีลท าให้สถานทูตปฏิเสธวซีา่หรือออกไมท่นัวนัเดินทาง)  

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
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 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .............................................. 


