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Hello New Zealand 6 days
THE HOBBIT TOUR

โดยเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลนเนอร ซึ่งเปนเครื่องลําใหมลาสุดของบินการบินไทย
Perfect Plus Travel นําทานเดินทางสูประเทศนิวซีแลนด ชมฮอบบิทตัน มูวีเซ็ตหมูบาน
ชาวฮอบบิทของภาพยนตรเรื่องดัง “The Lord of The Rings” และ
เรื่อง “The Hobbit “ที่สรางความประทับใจใหกับผูคนทั่วโลก
 อ็อคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนดและเปนเมืองที่สําคัญทางดานการคา การศึกษา
 โรโตรัว เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
 ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเปนศูนยวฒ
ั นธรรมและศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของชาวเมารี
ชมบอน้ําพุรอน บอโคลนเดือด
 เรนโบว สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรักษพันธุปลาเทรา และชมสัตวพื้นเมืองของนิวซีแลนด
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารมเลี้ยงแกะใหญแหงหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุตางๆ
 ทะเลสาบเทาโป เปนทะเลสาบที่ใหญที่สดุ ของประเทศนิวซีแลนดและเปนแหลงทีอ่ าศัยของปลาเทราสีรุง
อาศัยอยู
 ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) ถ้ําที่มีหนอนเรืองแสงเปลงประกายระยิบระยับดั่งดวงดาว
บนทองฟา
 หมูบานของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณเบือ้ งหลังของสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรไตรภาคฟอรมยักษ เรื่อง ลอรด ออฟ เดอะ ริงส และ เดอะ ฮอบบิท

กําหนดการเดินทาง
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6 – 11, 20 -25 ตุลาคม 2561
17 -22 พฤศจิกายน 2561
01 – 06 ธันวาคม 2561
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DAY

1

กรุงเทพ – อ็อคแลนด

2

อ็อคแลนดชมเมือง – สะพานฮารเบอร - เมาทอีเดน
ยานควีนสสตรีท ชอปปง

3

4

วันแรกของการเดินทาง
15.30 น.
18.45 น.

เที่ยง

ค่ํา

ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมูบานฮอบบิทและฟารม
โรโตรัว – ชมศูนยวัฒนธรรมของชาวเมารี
ชมการแสดงของชาวเมารี (พรอมอาหารค่ํา)
โรโตรัว – เรนโบว สปริงค – อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป
ชมน้ําตกฮูกา – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว

5

โรโตรัว – ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม – อ็อคแลนด

6

อ็อคแลนด – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด

คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2 แถว D
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟาสู อ็อคแลนด ประเทศนิวซีแลนด โดยเที่ยวบินที่ TG 491 โดยเครื่องโบอิ้ง 787-9 ดรีม
ไลนเนอร บินตรงสูอ็อคแลนดประเทศนิวซีแลนด

วันที่สองของการเดินทาง
12.05 น.

ITINERARY

อ็อคแลนด ชมเมือง – สะพานฮารเบอร – ยานควีนส สตรีท
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ประเทศนิวซีแลนด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสูตัวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองอ็อคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหนึ่ง และเปนเมืองที่สําคัญทางดานการคา
การศึกษา การเงิน นําทานชมทาเรือริมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา นําทาน
ผานอาวของเมืองอ็อคแลนดที่สวยงามสามารถมองเห็นสะพานฮารเบอร และเรีอเปน
รอย ๆ ลําตามริมอาว ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟทีด่ ับแลว สามารถมองเห็นทิวทัศนของ
เมืองอ็อคแลนดแลนดทั้งเมืองไดอยางชัดเจนแบบ 360 องศา จากนัน้ ใหทานได
ชอปปงและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยบนถนนควีนส ซึ่งเปนแหลงขายสินคานานา
ชนิด
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง

ค่ํา
วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง

ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมูบานชาวฮอบบิท และฟารม - โรโตรัว
ชมศูนยวัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พรอมอาหารค่ํา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมูบานของชาวฮอบบิท ( HOBBITON
MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณเบื้องหลังของสถานที่ถายทําภาพยนตรไตรภาค
ฟอรมยักษ เรื่อง ลอรด ออฟ เดอะ ริงส และ เดอะ ฮอบบิท ขอผูกาํ กับ เซอรปเตอร
แจคสัน ใหทานไดชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟารมเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นทีม่ ากกวาพัน
เอเคอร ประกอบกับวิวทิวทัศนของเทือกเขา ไคไมเรนจ ( Kaimai Ranges ) อัน
ตระการตา นําชมหมูบานฮอบบิทในภาพยนตรดังเรื่อง The Hobbit มีจํานวน 44 หลัง
แตละหลังถูกออกแบบใหแตกตางกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปดวยหญาและบางหลังก็
ปลูกดอกไมสวยงามหนาบาน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนัน้ เดินทางสู เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพที่ชาวเมารี
อาศัยอยูเปนจํานวนมากเพราะเปนเมืองทีม่ ีความรอนจากใตดินที่สามารถปรุงอาหาร
ไดโดยการนําเนื้อสัตวไปฝงในดินที่มคี วามรอนสูงจนกวาจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกวาแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะ
เหนือที่นักทองเที่ยวนิยมมากที่สุด นําทานสู TE PUIA ซึ่งเปนศูนยวฒ
ั นธรรมและศูนย
ฝกหัดงานดานการฝมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม และการทอเครื่องนุงหม
พรอมชมบอน้ําพุรอน บอโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากพลังความรอนใตพิภพ
ที่พวยพุงจากพื้นดินโดยผสมแรธาตุตา งๆตามธรรมชาติ
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั ROTORUA – SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL
หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมโชวการแสดงของชาวเผาเมารี
โรโตรัว– อโกรโดม - เรนโบว สปริงส -ทะเลสาบเทาโป ชมน้ําตกฮูกา
ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานสู อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารมเลี้ยงแกะใหญแหงหนึง่ ของเมืองโรโตรัว
ชมการแสดงของแกะพันธุต า งๆที่เดินเรียงรายบนเวทีใหทานชมและแสดง
ความสามารถของแกะที่มีความแตกตางกันของสายพันธุตา งๆ ใหทา นสัมผัสถึงความ
นารักของการปอนอาหารเจาแกะตัวนอย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ
และการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู นําทานสู เรนโบว สปริง ( RAINBOW SPRINGS)
สถานอนุรักษพันธปลาเทรา ที่มีปลาเทรานับหมืน่ ตัวจากทะเลสาบมาวางไขตาม
ธรรมชาติและทานยังสามารถชมตนเฟรนสีเงินซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศนิวซีแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารไทย

NZ..HOBBIT North Island 6D (TG) OCT-DEC18

Page 3

4

จากนัน้ เดินทางสู ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเปนทะเลสาบทีใ่ หญที่สุดของประเทศนิวซีแลนด
และเปนแหลงที่อยูของปลาเทราสีรุง นําทานชมน้ําตกฮูกา อันงดงามของแมน้ําไวคาโต
กระโจนผานชองเขาแคบ ๆ และขามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเปนน้ําตกที่สวยงามยาม
ตองแสงแดด นอกจากนี้ยังไหทานไดชมการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบท ที่ตนื่ เตนของเกาะ
เหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เปนกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกลาจาก
นักทองเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด
**(รายการเจ็ทโบทและการกระโดดบันจี้เปนทัวรนอกรายการ สําหรับทานทีต่ องการ
จะรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
จากนัน้ เดินทางกลับสูเมืองโรโตรัว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเทา

ค่ํา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

14.10 น.
20.25 น.

โรโตรัว – ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม – อ็อคแลนด
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผานฟารมเลี้ยงแกะ ฟารมกวาง ฟารมวัว และเนิน
เขานอยใหญสเู มืองไวโตโมทมี่ ีถ้ําหนอนเรืองแสงอันเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีควิ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําทานเขาชม ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) ถ้ําที่มี
หนอนเรืองแสงเปลงประกายระยิบระยับเปนลาน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนทองฟายามค่ํา
คืนนับเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่หาดูไดยาก โดยไกดทองถิ่นจะนําทานนั่งเรือ
เขาไปในถ้ําอันเงียบสงบอันเปนที่อยูของหนอนเรืองแสงและทานจะไดชมความ
งดงามของถ้ําหินงอกหินยอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของ
นิวซีแลนดอีกแหงที่พลาดไมได หลังจากนั้นนําทานกลับ เมืองอ็อคแลนด อิสระให
ทานได ชอปปง เลือกซื้อสินคาตางๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส ซึ่งเปนแหลงขาย
สินคานานาชนิดใหทา นไดเลือกซื้อมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเทา
อ็อคแลนด – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานอิสระชอปปง
จากนัน้ เดินทางสูสนามบินนานาชาติของเมืองออคแลนด
ออกเดินสูกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน TG492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
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NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit ) เกาะเหนือ
กําหนดการเดินทาง

คณะผูเดินทาง

ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง
เด็กอายุตํากวา 12 ปพักกับ 1 ผูใหญ
เด็กอายุตํากวา 12 ปพักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็กอายุตํากวา 12 ปพักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด

6 – 11, 20 -25 ตุลาคม 2561
17 -22 พฤศจิกายน 2561
01 – 06 ธันวาคม 2561
ราคารวมตั๋ว
ตุลาคม2561

69,900.64,900.61,900.57,900.8,900.1,000.-

ราคารวมตั๋ว
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561

72,900.67,900.64,900.60,900.8,900.1,000.-

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

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

ราคาทัวรรวมคาวีซากรุป หรือ วีซาครอบครัวแลว หากทานตองการยื่นวีซาเดี่ยวกรุณาจายเพิ่ม 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเปนตองใชพาสปอรตตองยื่นวีซากอนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซากรุปหรือครอบครัวเทานั้น (เงื่อนไขการยื่นวีซา
ขึ้นอยูกับเอกสารของทาน ทางบริษัทฯ จะเปนคนพิจารณา)
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 15 ทาน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน (ปรับภาษีน้ํามัน ณ วันที่ 21ส.ค.60)
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 15 ทานขึ้นไป หากจํานวนผูโดยสารต่ํากวา 15 ผูใหญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแลว
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ลาชา หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน กรุปไมสามารถออกเดินทาง
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือ
กอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให
*** กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว หรือ มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก ประเทศ โดยไมตองยื่นวีซา เชน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ เนื่องจากเปนดุลพินิจของเจาหนาตรวจคนเขาเมือง
*** กรณีลูกคาจอยแลนด ไมใชตั๋ว ไมไดเดินทางพรอมคณะตั้งแตเมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไมทําประกันการเดินทางให เนื่องจากไม
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม
*** ที่นั่งสําหรับกรุปที่เราจองเปนที่นั่งทั่วไปแบบหมูคณะ ไมใชที่นั่งดานหนาสุด (long leg seat) ทางสายการบินจะจัดที่นั่งตามความ
เหมาะสม
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อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง โดยสายการบินไทย (TG)
 คาโรงแรมที่พก
ั (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ, คาภาษีสนามบินทุกแหงทีม
่ ี
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ







คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับผู
เดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น เงื่อนไขการคุมครอง
 หากลูกคาเดินทางไปกอนคณะ กรมธรรมประกันไมคุมครอง ตองทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกคาสามารถจัดทําเองได หรือ
กรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุต่ํา กวา 1 เดือนหรือเกิน 80ปขึ้นไป (ลูกคาตองทําประกันเพิ่ม)
 ลูกคาอายุ 1-15 ป และ 76-80 ป คุมครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม
 ลูกคาที่ไมไดตรงตามเงื่อนไขกรมธรรมการเดินทาง ทานตองทําประกันกับทางบริษัทฯ หรือทําประกันการเดินทางเอง

คาน้ํามันจากสายการบิน และคาภาษีสนามบิน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
ราคารวมวีซาแลว กรณีมีวีซานิวซีแลนดอยูแ ลว คืนใหทานละ 3,000 บาท
คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด หากตองการยื่นวีซาเดี่ยวจายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ
จําเปนตองใชพาสปอรตไมยื่นพรอมคณะ ตองจายคาวีซาเพิ่ม

อัตรานี้ไมรวม



คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
กรณีที่ตองมีแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตองขอเก็บคาแปลเอกสารเพิ่มตางหากจากคาวีซา
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครือ่ งดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปไกด คาทิปคนขับรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน
โดยสวนใหญโรงแรมจะไมมีพนักงานยกกระเปา ทางลูกคาควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกใน
การเดินทาง
ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถและไมรวมกระเปา



ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสวนใหญโรงแรมจะขายอินเตอรเน็ตเน็ตคิดเปนชั่วโมง










เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิ น
 เก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท เปนเงินสด ตอการจองทัวรหนึ่งทาน ทานตองเตรียมเอกสารใหทาง
บริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซา กอนวันเดินทางอยางนอย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห ) ในขอ
การทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด หากเอกสารทานลาชาไมทันกําหนดหรือไมครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกําหนด
ในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการใหขอมูลที่เปนเท็จอันเปนผลทําใหสถานทูตปฏิเสธการออกวีซา บริษัทฯ จะขอ
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สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด หรือหากออกตั๋วแลว บริษัทฯไมสามารถคืนคาตั๋วไดเพราะเปนเงื่อนไขของ
สายการบิน
 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการสําหรับทานที่
รอผลวีซา หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมด
กอนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
เงื่อนไขการยกเลิก
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผู
เดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจงลวงหนาไมนอยกวา 51 วัน กอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
แจงลวงหนา 31-50 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําทานละ 20,000 บาท
แจงลวงหนา 21-30วัน กอนเดินทาง หักคาคาใชจาย 50% จากราคาทัวร
แจงลวงหนา 1-20 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด รวมถึงหากยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา
เมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด

เอกสารในการขอวีซา




















หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน
รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ใชภาษาอังกฤษเทานั้น) สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
- ประวัติการทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท
ขาราชการจะตองมีจดหมายรับรองจากตนสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน ใชสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน หรือ statement ยอนหลัง 6 เดือน
(การยื่นวีซาใชเวลาประมาณ 10 -15 วัน ทําการขึ้นอยูกับสถานฑูต)
เด็กอายุต่ํากวา 16 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตองมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พรอมเอกสารสําเนา
ทะเบียนบาน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
หลักฐานประวัติการศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปดเทอมใชสําเนา
บัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
ใบเปลี่ยนชื่อ (ถามีสําคัญมาก)
กรณีถาเปนครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไมเกิน 20 ป เดินทางดวยกันสามารถยื่นวีซารวมกันไดเปนวีซา
ครอบครัว
กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเขาไป
ในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา
ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน จําเปนตองแจงใหเราทราบ
กอนยื่นวีซาแลวถายเรคคอรดการเดินทางใหทางบริษัททั้งเลมเพื่อยื่นเปนวีซาเดี่ยวเทานั้นแลวตองมีเวลานําเลม
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พาสปอรตเขาไปติดผลวีซาโดยใชเวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวีซา
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไม

กรณีมีบัตรเอเบค (APEC CARD)
กรณีลูกคามีบัตรเอเบค (APEC CARD) ลูกคาตองแจงทางบริษัทฯ และถายเนาบัตรเอเบค (APEC CARD) เพื่อแจงเจาหนาที่และ
ถายสําเนาบัตรเอเบค (APEC CARD) เพื่อใชในการเดินทางเขาประเทศนิวซีแลนด และทางบริษัทฯ จะแจงสถานฑูตเพื่อดําเนินการให
ทานใชสิทธิ์บัตรเอเบค (APEC CARD) ตอไป
หมายเหตุ หากลูกคาไมแจงเจาหนาที่บริษัทฯ แลวถูกตัดสิทธิ์บัตรเอเบค (APEC CARD) โดยอัตโนมัติ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีถกู ปฎิเสทวีซา








1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารองขอวี
ซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
ขึ้นอยูกับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถแทรกแซงการพิจารณา
ของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังตาม
เอกสารที่ระบุเทานั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวขางตนใหครบตามที่กําหนดเพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นทองเที่ยว***

**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
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โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
(ขอมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอรมวีซา สําคัญมาก ขอใหทุกทานตอบความจริง แลวสงกลับใหเจาหนาที่)

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ...................................................................................รหัสไปรษณีย ..................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบนั .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................
ที่อยู.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูกนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด ........................................
ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู .........................................................................................................................................โทรศัพท ......................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย
เคย ประเทศ............................................................
(ขอนี้สําคัญมาก หากขอมูลไมตรงตามความเปนจริงจะมีผลทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซาหรือออกไมทันวันเดินทาง)
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN / DBL) ............หอง
10.2 หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ หญ……..หอง
10.3 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ หญ…….....หอง (มีเตียง)
10.4 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ หญ…….....หอง (ไมมีเตียง)
10.5 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ………..หอง
10.6 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง
11. อาหาร
ไมทานเนือ้ วัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี) .................................................
NZ..HOBBIT North Island 6D (TG) OCT-DEC18

Page 9

