BW New Zealand North Island 6 days
THE HOBBIT TOUR
นําท่านเดิ นทางสู่ประเทศนิ วซีแลนด์ ชมฮอบบิทตัน มูวีเซ็ตหมู่บา้ นชาว
ฮอบบิทของภาพยนตร์เรื่องดัง “The Lord of The Rings” และเรื่อง
“The Hobbit “ที่สร้างความประทับใจให้กบั ผูค้ นทัวโลก
่
 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองทีส่ าํ คัญทางด้านการค้า การศึกษา
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยูเ่ ป็นจํานวนมาก
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่ เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี
ชมบ่อนํ้าพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด
 เรนโบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเทร้า และชมสัตว์พน้ื เมืองของนิวซีแลนด์
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆ
 ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งทีอ่ าศัยของปลาเทร้าสีรงุ้
อาศัยอยู่
 ถํา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับดังดวงดาว
่
บนท้องฟ้า
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทํา
ภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรือ่ ง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

กาหนดการเดินทาง
8

2 – 7, 9-14 พฤษภาคม 2560
– 13 มิถุนายน 2560
6 -11 กรกฎาคม 2560
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DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์

2

อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์
ย่านควีนส์สตรีท -เดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น

3

4

ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บา้ นฮอบบิทและฟาร์ม
โรโตรัว – ชมศูนย์วฒ
ั นธรรมของชาวเมารี
ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารคา่ )
โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทา
โป ชมน้ าตกฮูกา้ – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว

5

โรโตรัว – ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์

6

อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
15.30 น.
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.45 น.
เหิรฟ้ าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
วันทีส่ องของการเดินทาง
12.05 น.
เทีย่ ง

คา่

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท
นาท่านเดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซา)
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ง และเป็ นเมืองที่สาคัญทางด้ านการค้ า
การศึกษา การเงิน นาท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้ วยเรือนับร้ อยลา นาท่าน
ผ่านอ่าวของเมืองอ็อคแลนด์ท่สี วยงามสามารถมองเห็นสะพานฮาร์เบอร์ และเรีอเป็ น
ร้ อย ๆ ลาตามริมอ่าว ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ
เมืองอ็อคแลนด์แลนด์ท้งั เมืองได้ อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นให้ ทา่ นได้
ช้ อปปิ้ งและเลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็ นแหล่งขายสินค้ านานาชนิด
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั AUCKLAND CITY / NEW PRESIDEN HOTEL
/DISTINCTION HAMILTON HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง โรโตรัว
เช้า

เทีย่ ง

ฮามิลตั้น – มาตามาตา ชมหมู่บา้ นชาวฮอบบิท และฟาร์ม - โรโตรัว
ชมศูนย์วฒ
ั นธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารคา่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บา้ นของชาวฮอบบิท ( HOBBITON
MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ไตรภาค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กากับ เซอร์ปีเตอร์
แจ๊คสัน ให้ ทา่ นได้ ช่ ืนชมพื้นที่อนั สวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพ้ ืนที่มากกว่าพัน
เอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อัน
ตระการตา นาชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจานวน 44 หลัง
แต่ละหลังถูกออกแบบให้ แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้ วยหญ้ าและบางหลังก็
ปลูกดอกไม้ สวยงามหน้ าบ้ าน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้ วยพลังความร้ อนใต้ พิภพที่ชาวเมารี
อาศัยอยู่เป็ นจานวนมากเพราะเป็ นเมืองที่มีความร้ อนจากใต้ ดินที่สามารถปรุงอาหาร
ได้ โดยการนาเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้ อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะ
เหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สดุ นาท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็ นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์
ฝึ กหัดงานด้ านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม
พร้ อมชมบ่อนา้ พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ท่เี กิดขึ้นจากพลังความร้ อนใต้ พิภพ
ที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ROTORUA – SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL
หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารทีป่ รุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
– อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ -ทะเลสาบเทาโป ชมน้ าตกฮูกา้
ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว
ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ ทา่ นชมและแสดง
ความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุต์ ่างๆ ให้ ทา่ นสัมผัสถึงความ
น่ารักของการป้ อนอาหารเจ้ าแกะตัวน้ อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ
และการต้ อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ นาท่านสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS)
สถานอนุรักษ์พนั ธ์ปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้ านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตาม
ธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้ นเฟิ ร์นสีเงินซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
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คา่

จากนั้นเดินทางสู่
ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศนิวซีแลนด์
และเป็ นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้ าสีร้ ุง นาท่านชมน้ าตกฮูกา้ อันงดงามของแม่นา้ ไวคาโต
กระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็ นนา้ ตกที่สวยงามยาม
ต้ องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ ทา่ นได้ ชมการนังเรื
่ อเร็วเจ็ ทโบ๊ท ที่ต่ นื เต้ นของเกาะ
เหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็ นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้ าจาก
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้
เป็ นทัวร์นอกรายการ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองโรโตรัว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ROTORUA SUDIMA HOTEL/ HOLIDAY INN
หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง โรโตรัว
– ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน
เขาน้ อยใหญ่ส่เู มืองไวโตโม่ท่มี ีถา้ หนอนเรืองแสงอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้ าชม ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถา้ ที่มี
หนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็ นล้ าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ ายามค่า
คืนนับเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่หี าดูได้ ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนาท่านนั่งเรือ
เข้ าไปในถา้ อันเงียบสงบอันเป็ นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ ชมความ
งดงามของถา้ หินงอกหินย้ อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมของ
นิวซีแลนด์อกี แห่งที่พลาดไม่ได้ หลังจากนั้นนาท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้
ท่านได้ ช้ อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้ าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็ นแหล่งขาย
สินค้ านานาชนิดให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อ มากมาย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั AUCKLAND CITY HOTEL / NEW PRESIDENT
หรือเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง อ็อคแลนด์

– กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านอิสระช้ อปปิ้ ง
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์
14.10 น. ออกเดินสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492
20.25 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
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*********************
BW. NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit )
กาหนดการเดินทาง
2 – 7, 9-14 พฤษภาคม 2560
8
– 13 มิถุนายน 2560
ราคารวมตั ๋ว
พฤษภาคม
มิ ถนุ ายน

ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
ตลอดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

67,900.-

44,900.-

เด็กอายุตํากว่า 12 ปีพกั กับ 1 ผูใ้ หญ่

62,900.59,900.55,900.7,900.1,000.-

40,900.-

คณะผู้เดิ นทาง

เด็กอายุตํากว่า 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กอายุตํากว่า 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

กาหนดการเดินทาง

38,900.35,900.7,900.1,000.-

6 – 11 กรกฎาคม 2560
ราคารวมตั ๋ว
กรกฎาคม 2560

ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
ตลอดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

69,900.-

44,900.-

เด็กอายุตํากว่า 12 ปีพกั กับ 1 ผูใ้ หญ่

64,900.60,900.58,900.7,900.1,000.-

40,900.-

คณะผู้เดิ นทาง

เด็กอายุตํากว่า 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กอายุตํากว่า 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

38,900.35,900.7,900.1,000.-

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วีซ่า
ขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่าน ขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากจํานวนผูโ้ ดยสารตํ่ากว่า 15 ผูใ้ หญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** บริษทั ฯของสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาหากสายการบินเปลีย่ นแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
์
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*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรื่องตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบิน
ล่าช้า หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาํ ประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ
่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ







ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้
เดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทําประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทําเองได้ หรือ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่ํา กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขน้ึ ไป
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าทีไ่ ม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษทั จะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท

ค่านํ้ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิม่ ขึน้ หลังจากนี้
ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมวี ซี ่านิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ทา่ นละ 3,000 บาท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท หรือ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม



ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่
โรงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ม ี
พนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ไม่มีแจกนํ้าดื่มบนรถและไม่รวมกระเป๋า



ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัว่ โมง
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เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 เก็บเงิ นค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท เป็ นเงิ นสด ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทาง
บริษทั ฯ เพือ่ อํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ ( 3 สัปดาห์ ) ในขอ
การทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทนั กําหนดหรือไม่ครบตามมา ตรฐานทีส่ ถานทูตกําหนด
ในเรือ่ งการงาน และการเงิน หรือการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จอันเป็ นผลทําให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า บริษทั ฯ จะขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด หรือหากออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯไม่สามารถคืนค่าตั ๋วได้เพราะเป็ นเงือ่ นไขของ
สายการบิน
 สําหรับส่วนที่ เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 14 วันทําการสําหรับท่านที่
รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมด
ก่อนวันเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริ การ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั ๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้ าซึ่งไม่สามารถเรียกเงิ นคืนได้ หากผู้
เดิ นทางยกเลิ กหรือไม่สามารถเดิ นทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
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

เอกสารในการขอวีซ่า
หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ทีท่ าํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
- ประวัติการทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิ น ใช้สา
ํ เนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน
(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทําการขึน้ อยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอายุต่ า
ํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทาง
คนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อมเอกสารสําเนา
ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สาหรับเด็กนักเรี ยน/นักศึกษา) อาทิ หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน(ตัวจริ ง) กรณี ปิดเทอมใช้สาเนา
บัตรนักเรี ยน หรื อใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรี ยน ใบรายงานจากโรงเรี ยน
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ถ้ามีสาํ คัญมาก)
 กรณีถา
้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ นวีซ่า
ครอบครัว
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กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไป
ในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 1 0 -15 วัน หนังสือเดินทาง (PASSPORT)ทีย่ ่นื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จําเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบ
ก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลานําเล่ม
พาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า








1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวี
์
ซ่าใหม่กต็ ้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
์
ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์

เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณา
ของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังตาม
เอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาํ หนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ ตรงตามเงือ่ 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 ในการยืน่ วีซ่าของท่าน
(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 ท่าน (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 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.
6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานสัตว์ปีก ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
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