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เกาะเหนือ  นครอ็อคแลนด ์เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด ์ศูนยก์ลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม  

                เมืองโรโตรวั เมืองแห่งนํ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด ศูนยร์วมชนพ้ืนเมือง  

                หมู่บา้นฮอบบิตตนั สถานที่ถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อกอ้งโลก  

                อุทยานนํ้าพุรอ้น เทพูยา่  

                ฮงักิ ดินเนอร ์พรอ้มชมการแสดงของชาวเมารี  

                ชมการสาธิตการตอ้นแกะและการตดัขนแกะที่ อโกรโดม ฟารม์  

 พิเศษ!! นัง่กระเชา้กอนโดล่าและเล่นลจู “รบัประทานอาหารกลางวนัภตัตาคารบนยอดเขา” 

                ชมศูนยอ์นุรกัษแ์ละเพาะพนัธุป์ลาเทรา้ส ์Rainbow Spring ตามธรรมชาต ิ 

                ชมความมหศัจรรยถ์ ํ้าหนอนเรืองแสง ถํ้าไวโตโม่     

  

 
 

 
 
 

กาํหนดการเดินทาง : วนัที่       9-14 ก.ค., 28 ก.ค.-2 ส.ค. 2558    

                                           11-16, 20-25 ส.ค. 2558 

                                            10-15, 24-29 ก.ย. 2558 

 
วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์                                              

 
 

 
 

 
นิวซีแลนด ์  ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาว  ทางซีกโลกใต ้และอีกหลายช่ือที่ไดร้บัคาํยกยอ่งจาก

นกัท่องเที่ยวทัว่โลกพบกบัธรรมชาตสิดช่ืนสบายตา ของทอ้งทุ่งอนัเขียวขจ ี ประดบัประดาดว้ย

ฝูงแกะขาวๆ รายลอ้มดว้ยทิวเขาสูงใหญ่ 
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16.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก (ประตทูางเขา้ 2) แถวD สายการบินไทย  
                   ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวก 
18.45 น. เหิรฟ้าบินตรงสู่  สู่เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนดโ์ดยเท่ียวบินท่ี TG 491 
                 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน)     

 
 

 12.05 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด ์หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 
นําท่านเดินทางเขา้สู่เมืองอ็อคแลนด ์ ชมเมืองอ็อคแลนด ์ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะเหนือ ศนูยก์ลางพาณิชยก

รรมและการคา้ท่ีสาํคญัท่ีสุดของ ประเทศนิวซีแลนด ์ไดร้บัสมญานาม

วา่ เมืองแหง่การแล่นเรือใบ  (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือท่ีสมบรูณ์

แบบ ชมสะพานฮาเบอรแ์ละท่าจอดเรือยอรช์ท่ีสวยงาม ชม ทศันียภาพ

ของเมืองอ๊ อคแลนด์ บนยอดเขาอีเดน  (Mt. Eden) ท่ีเกิดจากปล่อง

ภเูขาไฟท่ีดบัแลว้ ซ่ึงเป็น จุดชมววิ ท่ีดีท่ีสุด และท่าน สามารถมองเห็น

เมืองอ็อคแลนดไ์ดแ้บบ 360 องศา นําท่านชม  Parnell Village ซ่ึง

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ในเขตเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด (oldest suburb) ท่ียงัคงอนุรกัษ์สภาพ อาคารบา้นเรือน ใน

สภาพสมยัก่อน ใหนั้กท่องเท่ียวได้ เดินชมสถาปัตยกรรมในสมยัน้ัน  
   คํา่           บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร   

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า 
 
  
 
เชา้              บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์

นําท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรวั  (Rotorua)   เมืองท่องเท่ียวท่ี โด่งดงัและมีช่ือเสียงท่ีสุดแหง่หน่ึง ของเกาะเหนือ 

เมืองแหง่น้ําแร ่น้ําพุรอ้น   และบ่อโคลนเดือด   ตั้งอยูริ่มทะเลสาบโรโตรวั ซ่ึงไดร้บัสมญานามวา่ Sulphur City  
นําท่านเดินทางผ่านเมือง มาตามาตา้ Matamata ชมหมู่บา้นฮอบบิตนั  สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อดงักอ้ง

โลก The Lord of The Rings ช่ืนชมความสวยงามของบา้นหลงักระทดัท่ีฝังตวัอยูใ่นเนินดิน โผล่มาใหเ้ห็น

เพียงประต ูหน้าต่างเล็กๆ อิสระถ่ายภาพเก็บเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองโรโตรวั นําท่านชมอุทยานนํ้าพรุอ้นเท พยูา่ Te Puia ศนูยอ์นุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม 
 ของชนพ้ืนเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหตัถกรรมการแกะสลกัเครื่องไมแ้ละ การทอเครื่องนุ่งหม่จากตน้ป่านและ 
 ความเป็นอยูใ่นอดีต ของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและนํ้าพรุอ้นใตดิ้น ท่ีไม่เคยหลบัใหลมานาน 
 นับพนัปี     
คํา่ บริการอาหารคํา่แบบพ้ืนเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเมารี 

เขา้สู่ท่ีพกั SUDIMA HOTEL 3    หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง          อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบิตนั - โรโตรวั – นํ้าพุรอ้นเท พูยา่ Te Puia –  

                                                          ฮงักิ ดินเนอร ์                                                               (B / L / D ) 

วนัที่สองของการเดินทาง อ็อคแลนด ์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village                            (D) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมการสาธิตวธีิการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรูแ้ละชมการแสดงตดัขนแกะ อิสระใหท่้านถ่ ายรปูกบัพ่อพนัธุ์

แม่พนัธก์วา่ 19 สาย พนัธุ ์ ท่ีฟารม์ อโกรโดม Agrodome Farm จากน้ันนําท่านโดยสารขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้า 
Skyline Gondola ขึ้ นไปชมววิเมืองโรโตรวับนยอดเขาโงโงทาฮ่า ซ่ึงสงู 900 เมตรจากพ้ืนดิน พิเศษ ใหท่้านได้

สนุกสนานเพลิดเพลิน กบัการ เล่นลจู LUGE เครื่องเล่นสุดประทบัใจ ท่านละ 1 รอบ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย  อิสระใหท่้านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านลงจากยอดเขา จากน้ันนําท่านเยีย่มชม 

Rainbow Springs สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเรนโบวเ์ทรา้ทท่ี์มีช่ือเสียง ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม ชม

สญัลกัษณ์ของประเทศนิวซีแลนด ์เฟิรน์สีเงิน, สตัวพ้ื์นเมืองต่างๆ 
คํา่  บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  พกั  SUDIMA HOTEL  3หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์ 
นําท่านเดินทางสู่เมืองไวโตโม่ นําท่านชม ถํ้าไวโตโม่  (Waitomo Caves) ชมความงามภายในของถํ้าท่ีงดงาม

ดว้ยหินงอกหินยอ้ ย ล่องเรือตามลาํธารใตถ้ํ้าอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของหนอนเรือง

แสง (Glow Worm) ส่องแสงระยบิระยบัจาํนวนมหาศาล เต็มเพดานผนังถํ้าท่ี

ทาํใหถ้ํ้าสุกสกาวงดงามอยา่งน่ามหศัจรรย์  ระหวา่งทางจะไดพ้บกบัความงดงาม

ของหินงอก หินยอ้ย ซ่ึงหินของท่ีน่ีจะมีรปูรา่งลกัษณะท่ีแปลกตาแตกต่างกนั

ออกไป ถํ้าท่ีน่ีก็เป็นอีกท่ีหน่ึง ท่ีท่านไม่ควรพลาด และไม่สามารถหาดไูดต้ามถํ้า

ทัว่ไป  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บ่าย       นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอ็อคแลนด ์อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ของฝาก จาก  

      ยา่นควนีสตรีท ยา่นชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์ฯ หรือลองเส่ียงโชคท่ี Sky City Casino ตามอธัยาศยั 

คํา่  บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า 
อิสระพกัผ่อน หรือ ลองเส่ียงโชคท่ี คาสิโน ท่ี Sky City ตามอธัยาศยั  

 
 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์   

วนัที่สี่ของการเดินทาง           โรโตรวั – อโกรโดม ฟารม์ – นัง่กระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาและเล่นลจู –  
                                        ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุป์ลาเทรา้ส ์                                                  (B / L / D) 

วนัที่หา้ของการเดินทาง โรโตรวั – ถ ํ้าหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– ชอ้ปป้ิง       (B / L / D) 

วนัที่หกของการเดินทาง อ็อคแลนด ์ – กรุงเทพฯ                                                                 (B) 
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   ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครอ็อคแลนด ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 
                  กรุงเทพมหานคร 

14.50 น. เหิรฟ้า   สู่สนามบินกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG492  
                 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน)     
20.50 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ เเละความประทบัใจ 

 
รายการนวิซีแลนดเ์กาะเหนอื 6 วนั โดยสายการบนิไทย TG (NZ 90 TG) 

 
วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่(  

หอ้งละ 2ท่าน 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

ผูใ้หญ่พกัรวม 

3 ท่าน 
ท่านที่ 3 ลด 

1 ผูใ้หญ่ 
มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ่ 

เดือน ก.ค.-ก.ย. 58 60,900 57,900 54,900 51,900  
7,900 

 
-700 

ราคาไม่รวมตัว๋ 34,900 33,900 31,900 29,900 

หมายเหต ุ  1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทวัรจ์ะตอ้งมีผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไปเท่าน้ัน  
หากผูเ้ดินทางไม่ครบ 20 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทวัร ์หรือเล่ือนการเดินทาง    

2.  รายการทวัรใ์นโปรแกรม สามารถสลบัไดต้ามความเหมาะสมขึ้ นอยูก่บัสภาพภมูิอากาศ                           ทั้งน้ี 

จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy class)  ไป – กลบั กรุงเทพฯ  – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  ( TG)    
(ตอ้งเดินทางไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน)    

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ํามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2558   และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ Tax – 

Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรบัเพิ่มขึ้ นหลงัจากน้ี 
3. ค่าประกนัอุบติัเหตุ การเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุวงเงิน 

500,000  บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า  2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า  70 
ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

4. ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้ 
5. รวมอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้ นเมือง หรือ ไทย) 
6. ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีชาํนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ)   
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 
8. หวัหน้าทวัรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีมีประสบการณบ์ริการอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

(ไม่รวมทิป)  
อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)  ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3 % 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด,  ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั (มินิบาร)์  และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

พิเศษ นอกเหนือจากท่ีทวัรจ์ดัให ้
4. ค่าทิปพนักงานขบัรถ 3 NZD ต่อท่านต่อวนั หรือมากกว่าแลว้แต่ความประทบัใจซึ่งเป็นการแสดงน้ําใจใหก้บัผูใ้หบ้ริการตามหลกัปฏบิติั

สากล  
5. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความประทบัใจ ซ่ึงเป็นการแสดงน้ําใจใหก้บัผูใ้หบ้ริการ 
6. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมั / ท่าน) 
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7. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์ค่าวีซ่ากรุ๊ป 3,100 บาท (ยืน่พรอ้มกนั 3 ท่านขึ้ นไป  / วีซ่าไม่ติดเล่ม / ตอ้งเดินทาง

ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป) ค่าวีซ่าเด่ียว 5,500 บาทต่อท่าน (ปรบัค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 58 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทตู

ไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  
เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 20,000  บาท ภายใน 3 วนั  นับจากวนัจอง  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง  21  วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอตัโนมติั และไม่คืนค่ามดัจาํทวัรท์ั้งหมด 
3. ในการยืน่ขอวีซ่า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซ่า อยา่งน้อย 3 อาทิตย ์ก่อนวนัเดินทาง     (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการ

อนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วีซ่าอีกครั้งหน่ึง)   
4. กรณีท่ีท่านใหเ้อกสารยืน่วีซ่าทนักาํหนดเวลา แต่ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูนิวซีแลนด ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า, และค่ามดัจาํทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท โดยจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือใหภ้ายใน 10 วนัทาํการ  
5. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยืน่วีซ่าล่าชา้ ทาํใหรู้ผ้ลวีซ่าไม่ทนักาํหนดและทางบริษัทฯ ตอ้ง ออกตัว๋เคร่ืองบินกบัทางสายการบิน

ก่อน 
a. ทางลกูคา้จะตอ้งจ่ายเงินค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 

การใหบ้ริการ และไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
b. หากผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจาํทั้งหมด และคิดค่าใชจ้่ายตามความจริงบางส่วนท่ีทางบริษัท 

ไดจ้่ายไปแลว้และไม่สามารถยกเลิกไดท้นั โดยจะคืนส่วนท่ีเหลือใหก้บัท่าน ภายใน10 วนัทาํการ ส่วนค่าตัว๋เคร่ืองบินทางบริษัท 

จะดาํเนินการทาํเร่ืองขอคืนเงินใหต้ามจริงท่ีสายการบินทาํการคืนมาให ้ใชเ้วลาอยา่งน้อยประมาณ 3 เดือน (การทาํเร่ืองคืนเงิน

ค่าตัว๋ขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน)    
6. เน่ืองจากเป็นการใชต้ัว๋กรุ๊ป หรือตัว๋เง่ือนไขพิเศษ ฉะน้ันการสะสมไมล ์จะขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน                                   

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 
1. แจง้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วนั หรือ ( ก่อน 45 วนั ในช่วงวนัหยุดยาว  หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือน

ตุลาคม) คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 30 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจาํ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายในการยืน่วีซ่า 

(ถา้มี) 
3. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 22 - 29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจาํทั้งหมด และค่าใชจ้่ายในการยืน่วีซ่า (ถา้มี) 
4. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บ 50 % ของมลูค่าทวัร ์ทุกกรณี (เน่ืองจากการยกเลิกการ

เดินทางของท่านมีผลกระทบต่อจาํนวนผูเ้ดินทางในคณะและทางบริษัท มีค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้) 
5. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 15 - 20 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บ 75 % ของมลูค่าทวัร ์ทุกกรณี 
6. แจง้ยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่าย 100 %  ของมลูค่าทวัร ์ทุกกรณี   
7. กรณีท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวีซ่าผ่านแลว้ แต่หากมีการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจาก 

a. ยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลส่วนตวัต่างๆ เน่ืองจากทางบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการท่ีไดจ้่ายไปแลว้จาํนวน

มากทางและทาํใหม้ีผลกระทบต่อจาํนวนผูร่้วมเดินทางในคณะ ฉะน้ันทางบริษัท ฯ ขอคิดค่าใชจ้่าย 100 % ของ มลูค่า

ทวัร ์         
b. หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าจะดว้ย

เหตุผลอะไรก็ตามอนัเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทตู ซ่ึงหากมีการยกเลิกเฉพาะบุคคล 
หรือทั้งหมดในกลุ่มของท่าน ทาํใหมี้ผลกระทบต่อจาํนวนผูเ้ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่าย 

100 % ของมลูค่าทวัร ์ต่อท่าน 
8. ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทางทุกกรณี  หรือถูกปฏเิสธเขา้เมือง  จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 

หมายเหต ุ
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน หรือผูร่้วมเดินทางใน

คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทตู  ไดค้รบ  15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให ้โดย จะหกั

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่ใหเ้ท่าน้ัน ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหเ้ร็วท่ีสุด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นให ้ถา้ตอ้งการ  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความ  สะดวกของผู้

เดินทางเป็นสาํคญั และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
3. ขอ้มลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ 
     หอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม ่

     ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม และขนาด 

     ของหอ้งพกัอาจไม่เท่ากนั 
4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ี มีส่ิงของสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภยัธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงรอบเรือนําเท่ียว  ความไม่สงบทางการเมือง  การ

ยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน   
5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่

ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง  เขา้เมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด  เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใด 

ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ถือเป็นเหตุผลท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบของบริษัท  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจ

คืนเงินใหท่้านไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
7.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
***การพิจารณาอนุมตัิวีซ่าข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของทางสถานทูตเทา่นั้น ทางบริษทั ไม่สามารถแทรกแซงได้  ซ่ึงทางสถานทูตจะ

รบัพิจารณาเฉพาะทา่นท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปทอ่งเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเทา่นั้น (หากทา่นถกู

ปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้  และหากตอ้งการยืน่คาํรอ้งขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมใหมแ่ละเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครั้ง) หากเหตผุลในการปฏิเสธการออกวีซ่า เน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม 

ใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จหรือผิดวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าทอ่งเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด*** 
8. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูฯ  เพื่อใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานทตู  

เร่ืองวีซ่าของท่าน  เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติของบริษัท 
9. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 
10. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่า 

1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนนับจากวนัเดินทาง และหนังสือเดินทางตอ้งมีหน้า

เหลืออยา่งน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเขา้ประเทศ นิวซีแลนด์หรือไม่ก็ตามควรนําไป

แสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า) 
  ในกรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) ยืน่วีซ่าประเภทท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม ่

     รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวจะใช ้

     หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู  
2. รปูถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง  พื้ นหลงัสีอ่อน ไม่ยิ้ มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ขนาด  2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ  (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทั้ง 2 รปู) และกรุณาเขยีนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด  
4. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชุด หรือ สาํเนาใบสติูบตัร (กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 15 ปี) 1 ชุด  
5. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
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6. สาํเนาทะเบียนสมรส  (กรณีคู่สมรสไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรสมาดว้ย) ,  
สาํเนาทะเบียนใบหยา่  หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 1 ชุด 

7. หลกัฐานการทาํงาน   
 กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทท่ีท่านทาํงานอยู ่โดยระบุตาํแหน่ง เงินเดือน วนัเดือนปี 

    ท่ีเร่ิมงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้างานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติ 
          พรอ้มตราประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 
  กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ  -  สาํเนาใบทะเบียนการคา้ , หนังสือรบัรองการจดทะเบียนการคา้, หนังสือรบัรองบริษัทฯ 
       ท่ีคดัสาํเนาไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เซ็นช่ือผูม้ีอาํนาจพรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี)   

  กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  -  หนังสือรบัรองจากหน่วยงาน/ตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 
  กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สาํเนาบตัรนักศึกษา หรือหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบนัท่ีท่าน 

    กาํลงัศึกษาอยู ่หรือ สมุดรายงานประจาํตวันักเรียน 
  กรณีเป็นแม่บา้น  -  ตอ้งเตรียมหลกัฐานของสามี (สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประชาชน หลกัฐานการงาน  

    และหลกัฐานทางการเงิน) พรอ้มสาํเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสใหท้าํหนังสือรบัรอง / ช้ีแจง  
     ความสมัพนัธ)์ 

8. หลกัฐานการเงิน (สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี) โปรดเตรียมอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
     ขอ Statements บญัชีออมทรพัยจ์ากธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดือน ตวัจริงท่ีมีตราประทบัจากธนาคาร  หรือ 
 สาํเนาสมุดเงินฝาก บญัชีออมทรพัย ์ อบัเดต ยอ้นหลงั 6 เดือน    

9. กรณีท่ีเด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี  ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดา ตอ้ง ใหท้ัง้บิดาและมารดา ท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ หรอื หากเดินทางไปกบับิดา หรอื มารดา ท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งใหบิ้ดา หรอื มารดา ท่านท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย ท า

หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ  โดยขอหนังสือยนิยอมจากทางอาํเภอหรือเขตท่ีท่านอยูเ่ท่าน้ัน โดยมีนายอาํเภอหรือ

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตลงลายมือช่ือและตราประทบัจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งและระบุช่ือเด็กท่ีเดินทางไปดว้ย  พรอ้มแนบสาํเนา

บตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดาและมารดา  
 ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น 

สาํเนาใบหยา่ พรอ้มทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้บัผิดชอบเด็ก  
 ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ื่น -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือ 

รบัรองบุตรบุญธรรม 
10.  หากเดินทางร่วมกบัญาติพี่น้อง หรือเยีย่มเยยีนญาติพี่น้อง ใหแ้สดงหลกัฐานท่ียนืยนัความสมัพนัธ ์เช่นสาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนา

ทะเบียนบา้น, สาํเนาใบสติูบตัร หรือเขยีนหนังสือช้ีแจงความสมัพนัธ ์
11.  กรณีท่ีมีผูส้นับสนุน/รบัรองค่าใชจ้่ายใหท่้าน โปรดแสดงหลกัฐานของความสมัพนัธแ์ละสถานภาพทางการเงินผูน้ั้น รวมหลกัฐานการ

ติดต่อระหว่างกนัเช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ้่ายจากการติดต่อทางโทรศพัท ์รปูถ่าย และหลกัฐานการโอนเงินหากไดใ้หก้ารดแูลดา้น

การเงิน และหลกัฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์ 
     หากผูส้นับสนุน / รบัรองค่าใชจ้่ายใหท่้านเป็นคนนิวซีแลนดแ์ละไม่ไดเ้ป็นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลกัฐานแสดง

ความสมัพนัธท่ี์ชดัเจน ระหว่างท่านและผูส้นับสนุน 
12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ กรุณาเตรียมเอกสารทัว่ไปตามปกติ สาํหรบัเร่ืองการตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล เบ้ืองตน้ท่านยงัไม่จาํเป็นตอ้งทาํการ

ตรวจสุขภาพใดๆ เวน้แต่ไดร้บัแจง้จากทางสถานทตูฯ ใหท่้านไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ท่านจึงจะไปทาํการตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล

ตามท่ีทางสถานทตูกาํหนด ส่วนเร่ืองการทาํประกนัสุขภาพการเดินทางสาํหรบัผูส้งูอายุ ทางสถานทตูมิไดบ้งัคบั แต่หากท่านตอ้งการทาํ

เพื่อความสบายใจสามารถทาํไดแ้ละสามารถยืน่เอกสารทาํประกนัสุขภาพมาพรอ้มกบัเอกสารยืน่วีซ่าอื่นๆได้ 
13. หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกาย

สุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจดัเจา้หน้าท่ีไปดแูล อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งน้ีหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม

ใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั   ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบ

ขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
หมายเหต ุ  :   สาํหรบัหนงัสือเดินทางจนีหรือตา่งดา้วจนี ใชเ้วลาในการยืน่วีซ่ามากกว่า 14 วนัทาํการ  
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน 
ข้อมูลที่ทา่นกรอกมาให้น้ี ทางบริษัทฯ จะท าการกรอกลงในฟอร์มเพ่ือย่ืนวีซ่า  

ฉะน้ัน ขอให้ทุกทา่นให้ข้อมูลตามความเป็นจริง   
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)................................................................................................ 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด  ..................................................... 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี).......................................................................................................................................  
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก)..................................................................................................................... ........... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................................  
โทรศพัทบ์า้น .....................................................   
5. เบอรมื์อถือ ..................................................... (ทางสถานทตูอาจมีการโทรหาท่าน หรอืไม่มีก็ได ้ฉะน้ัน โปรดใหเ้บอร ์
    มือถอืท่ีสามารถตดิตอ่ท่านไดส้ะดวก) 
6. อาชีพปัจจุบนั ....................................... ตาํแหน่ง ...................................วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทาํงาน ......................... 

ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือรา้นคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่...................................................  
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................  
โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

7. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หยา่  (.....) ม่าย  (.....) อยูก่ินฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................  
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................................................  
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ...................................................  
8. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
9. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ..................................................................................  
ท่ีอยู ่................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..................  
โทรศพัท ์.................................................  
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมากอ่นหรือไม่  (.....) เคย     (.....)  ไม่เคย 
11. ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่ามากอ่นหรือไม่  (.....)  ไม่เคย        (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 
                                                                              (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 
หมายเหตุ ข้อ11 ข้อน้ีส าคัญมาก หากตอบผิดหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าให้สถานทูตปฏเิสธวีซ่าหรือออก วี

ซ่าไม่ทนัวันเดินทางได้ 
   ***การพิจารณาอนุมติัวีซ่า ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูต เท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้  ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม  ( ไม่ใช้หลักฐานปลอม  หรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ  )และมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียว หรือทาํงานยงัประเทศท่ีระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูต

ไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ และ

เตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง)  

ลงช่ือผูส้มคัร ..................................................................... 


