New Zealand North Island 6 days
THE HOBBIT TOUR
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ประเทศนิ วซีแลนด์ ชมฮอบบิทตัน มูวีเซ็ตหมู่บำ้ นชำว
ฮอบบิทของภำพยนตร์เรื่องดัง “The Lord of The Rings” และ
เรื่อง “The Hobbit “ที่สร้ำงควำมประทับใจให้กบั ผูค้ นทัวโลก
่
 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นเมืองทีส่ ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พภิ พ มีชำวเมำรีอำศัยอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชำวเมำรี (TE PUIA ) ซึง่ เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมอื ของชำวเมำรี
ชมบ่อน้ ำพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด
 เรนโบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS ) สถำนอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลำเทร้ำ และชมสัตว์พน้ื เมืองของนิวซีแลนด์
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต์ ่ำงๆ
 ทะเลสำบเทำโป เป็นทะเลสำบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งทีอ่ ำศัยของปลำเทร้ำสีรงุ้
อำศัยอยู่
 ถำ้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับดังดวงดำว
่
บนท้องฟ้ำ
 หมู่บ้ำนของชำวฮอบบิ ท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบกำรณ์เบือ้ งหลังของสถำนทีถ่ ่ำยทำ
ภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรือ่ ง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

กำหนดกำรเดินทำง

20 – 25 มกรำคม 2561
3 – 8 กุมภำพันธ์ 2561
17 – 22 มีนำคม 2561
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DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์

2

อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์
ย่านควีนส์สตรีท -เดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น

3

4

ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมูบ่ า้ นฮอบบิทและฟาร์ม
โรโตรัว – ชมศูนย์วฒ
ั นธรรมของชาวเมารี
ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารคา่ )
โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป
ชมน้ าตกฮูกา้ – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว

5

โรโตรัว – ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์

6

อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
15.30 น.
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
18.45 น.
เหิรฟ้ ำสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
วันทีส่ องของการเดินทาง
12.05 น.
เทีย่ ง

คา่

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท
นาท่านเดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น
เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ ำเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ตัวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซา)
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ง และเป็ นเมืองที่สำคัญทำงด้ ำนกำรค้ ำ
กำรศึกษำ กำรเงิน นำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเต็มไปด้ วยเรือนับร้ อยลำ นำท่ำน
ผ่ำนอ่ำวของเมืองอ็อคแลนด์ท่สี วยงำมสำมำรถมองเห็นสะพำนฮำร์เบอร์ และเรีอเป็ น
ร้ อย ๆ ลำตำมริมอ่ำว ชมเขาอีเดน ภูเขำไฟที่ดับแล้ ว สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของ
เมืองอ็อคแลนด์แลนด์ท้งั เมืองได้ อย่ำงชัดเจนแบบ 360 องศำ จำกนั้นให้ ทำ่ นได้
ช้ อปปิ้ งและเลือกซื้อสินค้ ำตำมอัธยำศัยบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็ นแหล่งขำยสินค้ ำนำนำชนิด
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั AUCKLAND CITY หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บา้ นชาวฮอบบิท และฟาร์ม - โรโตรัว
ชมศูนย์วฒ
ั นธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารคา่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เยี่ยมชม หมู่บา้ นของชาวฮอบบิท ( HOBBITON
MOVIE SET ) สัมผัสประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์ไตรภำค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์
แจ๊คสัน ให้ ทำ่ นได้ ช่ืนชมพื้นที่อนั สวยงำมของฟำร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพ้ ืนที่มำกกว่ำพัน
เอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อัน
ตระกำรตำ นำชมหมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง
แต่ละหลังถูกออกแบบให้ แตกต่ำงกันไป บำงหลังก็ปกคลุมไปด้ วยหญ้ ำและบำงหลังก็
ปลูกดอกไม้ สวยงำมหน้ ำบ้ ำน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้ วยพลังควำมร้ อนใต้ พิภพที่ชำวเมำรี
อำศัยอยู่เป็ นจำนวนมำกเพรำะเป็ นเมืองที่มีควำมร้ อนจำกใต้ ดินที่สำมำรถปรุงอำหำร
ได้ โดยกำรนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้ อนสูงจนกว่ำจะสุก อำหำรนี้ชำวเมำรี
เรียกว่ำแฮงงิ (HANGI) นอกจำกนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกำะ
เหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมำกที่สดุ นำท่ำนสู่ TE PUIA ซึ่งเป็ นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์
ฝึ กหัดงำนด้ ำนกำรฝี มือของชำวเมำรี อำทิ กำรแกะสลักไม้ และกำรทอเครื่องนุ่งห่ม
พร้ อมชมบ่อนำ้ พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ท่เี กิดขึ้นจำกพลังควำมร้ อนใต้ พิภพ
ที่พวยพุ่งจำกพื้นดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ROTORUA – SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL
หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
โรโตรัว– อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ -ทะเลสาบเทาโป ชมน้ าตกฮูกา้
ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว
ชมกำรแสดงของแกะพันธุต์ ่ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทีให้ ทำ่ นชมและแสดง
ควำมสำมำรถของแกะที่มีควำมแตกต่ำงกันของสำยพันธุ์ต่ำงๆ ให้ ทำ่ นสัมผัสถึงควำม
น่ำรักของกำรป้ อนอำหำรเจ้ ำแกะตัวน้ อย ประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ
และกำรต้ อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ นำท่ำนสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS)
สถำนอนุรักษ์พนั ธ์ปลาเทร้า ที่มีปลำเทร้ ำนับหมื่นตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำม
ธรรมชำติและท่ำนยังสำมำรถชมต้ นเฟิ ร์นสีเงินซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
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จำกนั้นเดินทำงสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็ นทะเลสำบที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศนิวซีแลนด์
และเป็ นแหล่งที่อยู่ของปลำเทร้ ำสีร้ ุง นำท่ำนชมน้ าตกฮูกา้ อันงดงำมของแม่นำ้ ไวคำโต
กระโจนผ่ำนช่องเขำแคบ ๆ และข้ ำมชั้นหินสูง 11 เมตร กลำยเป็ นนำ้ ตกที่สวยงำมยำม
ต้ องแสงแดด นอกจำกนี้ยังไห้ ทำ่ นได้ ชมการนังเรื
่ อเร็วเจ็ ทโบ๊ท ที่ต่ นื เต้ นของเกำะ
เหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็ นกีฬำยอดนิยมเพื่อทดสอบควำมกล้ ำจำก
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมำเยือนนิวซีแลนด์
**(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้เป็ นทัวร์นอกรายการ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการ
จะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จำกนั้นเดินทำงกลับสู่เมืองโรโตรัว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

14.10 น.
20.25 น.

โรโตรัว – ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเลี้ยงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนิน
เขำน้ อยใหญ่ส่เู มืองไวโตโม่ท่มี ีถำ้ หนอนเรืองแสงอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นนำท่ำนเข้ ำชม ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถำ้ ที่มี
หนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็ นล้ ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ ำยำมค่ำ
คืนนับเป็ นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่หี ำดูได้ ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่ำนนั่งเรือ
เข้ ำไปในถำ้ อันเงียบสงบอันเป็ นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่ำนจะได้ ชมควำม
งดงำมของถำ้ หินงอกหินย้ อยที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติเป็ นสถำนที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมของ
นิวซีแลนด์อกี แห่งที่พลำดไม่ได้ หลังจำกนั้นนำท่ำนกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้
ท่ำนได้ ช้ อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้ ำต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็ นแหล่งขำย
สินค้ ำนำนำชนิดให้ ทำ่ นได้ เลือกซื้อมำกมำย
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนอิสระช้ อปปิ้ ง
จำกนั้นเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติของเมืองอ๊อคแลนด์
ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ
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NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit )
กำหนดกำรเดินทำง

20 – 25 มกรำคม 2561
3 – 8 กุมภำพันธ์ 2561
17 – 22 มีนำคม 2561

คณะผู้เดิ นทำง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพกั กับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ท่ำนที่ 3 ลด

รำคำรวมตั ๋ว
มกรำคม 2561
กุมภำพันธ์ 2561

รำคำรวมตั ๋ว
มีนำคม 2561

รำคำไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
ตลอดกำรเดิ นทำง

76,900.71,900.66,900.62,900.8,900.1,000.-

70,900.65,900.62,900.58,900.8,900.1,000.-

46,900.42,900.40,900.37,900.8,900.1,000.-

รำคำทัวร์รวมค่ำวีซ่ำกรุป๊ หรือ วีซ่ำครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยืน่ วีซ่ำเดีย่ วกรุณำจ่ำยเพิม่ 2,500 บำท หรือมีเหตุ
จำเป็ นต้องใช้พำสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่ำก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขกำรยืน่ วีซ่ำ
ขึน้ อยูก่ บั เอกสำรของท่ำน ทำงบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจำรณำ)
*** กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำร จำนวน 15 ท่ำน ขึน้ ไป หำกผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือ เปลีย่ นแปลงรำคำ
*** รำคำนี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ำมันของสำยกำรบิน (ปรับภำษี น้ำมัน ณ วันที่ 21ส.ค.60)
*** กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำร จำนวน 15 ท่ำนขึน้ ไป หำกจำนวนผูโ้ ดยสำรต่ำกว่ำ 15 ผูใ้ หญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
กำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือ เปลีย่ นแปลงรำคำ
*** บริษทั ฯของสงวนสิทธิในกำรเปลี
ย่ นแปลงรำคำหำกสำยกำรบินเปลีย่ นแปลงรำคำหลังจำกออกรำคำนี้ไปแล้ว
์
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้ำซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่ วบิน
ล่ำช้ำ หรือจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำง
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
*** กรณีลกู ค้ำมีวซี ่ำอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้ หำกไม่ได้รบั อนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง
*** กรณีลกู ค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทำงบริษทั ฯ จะไม่ทำประกันกำรเดินทำงให้ เนื่องจำกไม่
ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำนี้ รวม
 ค่ำตั ๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสำยกำรบินไทย (TG)
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ค่ำโรงแรมทีพ่ กั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว, ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
ค่ำอำหำรและเครือ่ งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุ, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับผู้
เดิ นทำงไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลำท่องเที่ยวกับทัวร์เท่ำนัน้ เงื่อนไขกำรคุ้มครอง
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทำประกัน(รำยเดีย่ ว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้ หรือ
กรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษทั ฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ำยุต่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขน้ึ ไป
 ลูกค้ำอำยุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้ำทีไ่ ม่ได้เดินทำงจำกประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษทั จะคืนค่ำประกันกำรเดินทำงให้ท่ำนละ 200 บำท

ค่ำน้ำมันจำกสำยกำรบิน และค่ำภำษีสนำมบิน ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560 และบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำร
ปรับเปลีย่ นรำคำตำมภำษีน้ำมันหำกสำยกำรบินมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ หลังจำกนี้
รำคำรวมวีซำ่ แล้ว กรณีมวี ซี ่ำนิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ทำ่ นละ 3,000 บำท
ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หำกต้องกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยวจ่ำยเพิ่ ม 2,500 บำท หรือ
จำเป็ นต้องใช้พำสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ำยค่ำวีซ่ำเพิ่ ม

อัตรำนี้ ไม่รวม



ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสำรเป็ นภำษำอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิม่ ต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ
ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน)
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3%
ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ำที่
โรงแรมไม่มเี พรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพือ่ ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ม ี
พนักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ
ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่รวมกระเป๋ำ



ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัว่ โมง









เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 เก็บเงิ นค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000.- บำท เป็ นเงิ นสด ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำง
บริษทั ฯ เพือ่ อำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำ ก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดำห์ ) ในขอ
กำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ หำกเอกสำรท่ำนล่ำช้ำไม่ทนั กำหนดหรือไม่ครบตำมมำตรฐำนทีส่ ถำนทูตกำหนด
ในเรือ่ งกำรงำน และกำรเงิน หรือกำรให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จอันเป็ นผลทำให้สถำนทูตปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ บริษทั ฯ จะขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด หรือหำกออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯไม่สำมำรถคืนค่ำตั ๋วได้เพรำะเป็ นเงือ่ นไขของ
สำยกำรบิน

NZ..HOBBIT North Island 6D (TG) JAN – MAR18

Page 6

 สำหรับส่วนที่ เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทงั ้ หมดก่อนกำรเดิ นทำงอย่ำงน้ อย 14 วันทำกำรสำหรับท่ ำนที่
รอผลวี ซ่ำ หรือหำกผลวี ซ่ำผ่ำนแล้วขอชำระยอดค่ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด หำกบริ ษัทฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมด
ก่อนวันเดิ นทำง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิ กกำรให้บริ กำร
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก
ค่ำมัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ำยค่ำตั ๋วเครื่องบิ น ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหน้ ำซึ่งไม่สำมำรถเรียกเงิ นคืนได้ หำกผู้
เดิ นทำงยกเลิ กหรือไม่สำมำรถเดิ นทำงได้ด้วยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็ นไปตำงเงื่อนไขตำมนี ้
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 31-50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 21-30วัน ก่อนเดินทาง หักค่าค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1-20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด รวมถึงหากยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ




















หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว
สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่ (ใช้ภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ ) สำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็ นเจ้ำของกิจกำร
- ประวัติการทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสังกัด และสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
หลักฐำนกำรเงิ น ใช้สำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝำกประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน
(กำรยื่นวีซ่ำใช้เวลำประมำณ 10 -15 วัน ทำกำรขึน้ อยู่กบั สถำนฑูต)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกผูป้ กครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญำตทัง้ บิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำรสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ
หลักฐานประวัติการศึกษา (สาหรับเด็กนักเรี ยน/นักศึกษา) อาทิ หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน(ตัวจริ ง) กรณี ปิดเทอมใช้สาเนา
บัตรนักเรี ยน หรื อใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรี ยน ใบรายงานจากโรงเรี ยน
ใบเปลีย่ นชื่อ (ถ้ำมีสำคัญมำก)
กรณีถำ้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงด้วยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำรวมกันได้เป็ นวีซ่ำ
ครอบครัว
กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
หำกท่ำนต้องกำรใช้หนังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีเ่ พรำะหำกยื่นหนังสือเดินทำงเข้ำไป
ในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้จนกว่ำจะถึงกำหนดวันออกวีซ่ำ
ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT)ทีย่ ่นื เข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำก
สถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หำกมีกำรใช้เล่มเดิ นทำงไปประเทศอื่นก่อน จำเป็ นต้องแจ้งให้เรำทรำบ
ก่อนยื่นวีซ่ำแล้วถ่ำยเรคคอร์ดกำรเดิ นทำงให้ทำงบริษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนัน้ แล้วต้องมีเวลำนำเล่ม
พำสปอร์ตเข้ำไปติ ดผลวีซ่ำโดยใช้เวลำ 5วันทำกำรในกำรมำแปะผลวีซ่ำ หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่ำ
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1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หำกต้องกำรยื่นคำร้องขอวี
์
ซ่ำใหม่กต็ ้องชำระค่ำธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครัง้
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว และทำง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซำ่ ท่องเทีย่ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
์
ขึน้ อยู่กบั ทำงบริษทั ฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์

เงื่อนไขสำคัญของกำรพิ จำรณำวีซ่ำ
กำรพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตได้ ซึง่ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังตำม
เอกสำรทีร่ ะบุเท่ำนัน้
กรุณำเตรียมเอกสำรที่ขอไว้ข้ำงต้นให้ครบตำมที่กำหนดเพื่อควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยื่นขอวีซ่ำ
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ ท่ องเทีย่ ว***

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษทั ฯ จะนาลงกรอกในฟอร์ มวีซ่า สาคัญมาก ข้ อให้ ทุกท่ านตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่)

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ..................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ .........................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริ งจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรื อออกไม่ทนั วันเดินทาง)
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.6 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) .................................................
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