นิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาว ทางซีกโลกใต้ และอีกหลายชื่อที่ได้รับคายกย่องจาก
นักท่องเที่ยวทั่วโลกพบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทุ่งอันเขียวขจี ประดับประดาด้วยฝูง
แกะขาวๆ รายล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่
เกาะเหนือ นครอ็อคแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม

 เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้นเมือง
 หมู่บ้านฮอบบิตตัน สถานที่ถา่ ยท้าภาพยนตร์ชื่อก้องโลก
 อุทยานน้้าพุร้อน เทพูย่า
 ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี
 ชมการสาธิตการต้อนแกะและการตัดขนแกะที่ อโกรโดม ฟาร์ม
 พิเศษ!! นั่งกระเช้ากอนโดล่าและเล่นลูจ “รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา”
 ชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าส์ Rainbow Spring ตามธรรมชาติ
 ชมความมหัศจรรย์ถ้าหนอนเรืองแสง ถ้้าไวโตโม่



ก้าหนดการเดินทาง : วันที่

9 – 14, 18 - 23 ตุลาคม 2562
6 – 11, 20 – 25 พฤศจิกายน 2562
NZ 90 TG: North AKL-Hobbit-ROT 6D 4N byTG_ Oct– Dec 2019

5-10, 10 – 15 ธันวาคม 2562
วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถวD สายการบินไทย
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
18.55 น. เหิรฟ้าบินตรงสู่  สู่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์โดยเที่ยวบินที่ TG 491
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สองของการเดินทาง

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว – ฮังกิ ดินเนอร์

(D)

11.45 น. เดินทางถึงสนามบินนครอ็อคแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง, ศุลากากร และตรวจรับกระเป๋าสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ
เมืองแห่งน้ําแร่ น้ําพุร้อน และบ่อโคลนเดือด ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City ชม ทะเลสาบโรโตรัว
Lake Rotorua ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมองไปได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
ค่้า
บริการอาหารค่้าแบบพื้นเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารี
เข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL ROTORUA 3  หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง โรโตรัว – Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม –
นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ – น้้าพุร้อนเท พูย่า Te Puia
( B/L/D)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเยี่ยมชม Rainbow Springs สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่
สวยงาม ชมสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เฟิร์นสีเงิน , สัตว์พื้นเมืองต่างๆ จากนั้นนํา ท่านชมการสาธิต
วิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้และชมการแสดงตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์แม่พันธ์กว่า 19 สาย
พันธุ์ ที่ฟาร์ม อโกรโดม Agrodome Farm จากนั้นนําท่านโดยสารขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Skyline Gondola ขึ้น
ไปชมวิวเมืองโรโตรัวบนยอดเขาโงโงทาฮ่า ซึ่งสูง 900 เมตรจากพื้นดิน พิเศษ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการ เล่นลูจ LUGE เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ
บริการอาหารกลางวันแบบอินเตอร์ฯ บุฟเฟต์  ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนําท่านลงจากยอดเขา นําท่านชมอุทยานน้้าพุร้อน
เทพูย่า Te Puia ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลัก
เครื่องไม้และการทอเครื่องนุ่งห่มจากต้นป่านและความเป็นอยู่ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติ
และน้้าพุร้อนใต้ดิน ที่ไม่เคยหลับใหลมานานนับพันปี
บริการอาหารค่ํา อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก ณ IBIS HOTEL ROTORUA 3  หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่ของการเดินทาง โรโตรัว – หมู่บ้านฮอบบิตัน - ถ้้าหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ ( B / L / D )
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า้

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่เมือง มาตามาต้า Matamata ชมหมู่บ้านฮอบบิตัน สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ชื่อดังก้องโลก
The Lord of The Rings ชื่นชมความสวยงามของบ้านหลังกระทัดที่ฝังตัวอยู่ในเนินดิน โผล่มาให้เห็นเพียง
ประตู หน้าต่างเล็กๆ อิสระถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองไวโตโม่
บริการอาหารกลางวัน แบบ BBQ style  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านชม ถ้้าไวโตโม่ (Waitomo Caves) ชมความงามภายในของถ้ําที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือ
ตามลําธารใต้ถ้ําอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจํานวนมหาศาล
เต็มเพดานผนังถ้ําที่ทําให้ถ้ําสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ระหว่างทางจะได้พบกับความงดงามของหินงอก
หินย้อย ซึ่งหินของที่นี่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาแตกต่างกันออกไป ถ้ําที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่ท่านไม่ควรพลาด
และไม่สามารถหาดูได้ตามถ้ําทั่วไป จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่นครอ็อคแลนด์
บริการอาหารค่ํา อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ AUCKLAND CITY HOTEL 3  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง

เช้า

เที่ยง
บ่าย

อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village –
ช้อปปิ้ง/คาสิโน Sky City

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมนครอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สํา คัญที่สุดของ
ประเทศนิ วซีแลนด์ ได้ รับสมญานามว่า เมื องแห่ ง การแล่นเรื อใบ
(City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ แบบ ชมสะพานฮาเบอร์และ
ท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม ชมทัศนียภาพของเมืองอ๊อคแลนด์ บน
ยอดเขาอีเดน (Mt. Eden) ที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ซึ่งเป็น
จุดชมวิวที่ดีที่สุดและท่านสามารถมองเห็นเมืองอ็อคแลนด์ได้แบบ
360 องศา ชม Parnell Village ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขต
เมืองที่เก่าแก่ที่สุด (oldest suburb) ที่ยังคงอนุรักษ์สภาพอาคาร
บ้านเรือนในสภาพสมัยก่อน ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น
บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก จากย่านควีนสตรีท ย่านช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ฯ หรือลองเสี่ยงโชคที่ Sky
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City Casino ตามอัธยาศัย

ค่้า

บริการอาหารค่ํา อาหารไทย  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ AUCKLAND CITY HOTEL 3  หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง

อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

(B)

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
ได้เวลาตามนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครอ็อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร
14.10 น. เหิรฟ้า  สู่สนามบินกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG492
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ
เช้า


รายการทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย TG (NZ 90 TG)
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่(
ท่านละ

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
มีเตียง+
ไม่มีเตียง+
1 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่

9 – 14, 18 – 23 ต.ค. 62

75,900

72,900

69,900

63,900

6 – 11, 20 – 25 พ.ย.62

75,900

72,900

69,900

63,900

75,900
48,900

72,900
46,900

69,900
44,900

63,900
41,900

5-10, 10 – 15 ธ.ค. 62

ราคาไม่รวมตั๋ว

พักเดียว
จ่ายเพิม

ผู้ใหญ่พกั
รวม 3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด

9,900

-900

หมายเหตุ 1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
หากผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์
2. รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสําคัญ

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)
(ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
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3. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
วงเงิน 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่
อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุ๊ป (ยื่นพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป / วีซ่าไม่ติดเล่ม / ต้องเดินทาง
ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป) (หากท่านประสงค์ยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 3,300 บาทต่อท่าน) (ปรับค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่
1 กรกฎาคม 2562 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม)
5. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
6. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (จีน หรือ พื้นเมือง หรือ ไทย)
7. น้ําดื่มบนรถขวดเล็ก
8. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง (รวมทิปพนักงานขับรถ)
9. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
10. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
(ไม่รวมทิป)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3 %
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินบิ าร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์จัดให้
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ําใจให้กับผู้ให้บริการ
5. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจาก
วันจอง
2. ส่วนที่เหลือชําระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจําทัวร์
ทั้งหมด
3. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะ
ปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
4. ในกรณีที่ยังไม่รู้ผลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จําเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง
จ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัด
จําทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปี
ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจํา 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 50% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมด
ต่อท่าน ทุกกรณี
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4. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 16- 24 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 75% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมด
ต่อท่าน ทุกกรณี
5. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 100 % ทุกกรณี
6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน
หรือทั้งหมด
7. กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทั้งหมด
ในคณะของท่านไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต
ซึ่งทําให้มีผลกระทบต่อจํานวนผู้เดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

การถูกปฏิเสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดหรือหากท่านต้องการยื่นคําร้องขอ
วีซ่าใหม่ ท่านต้องชําระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชําระไปแล้ว
และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการ
ยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้
เป็นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
***การพิจารณาอนุมัติวีซ่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต เท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุ
เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้ว และหากต้องการยื่นค้า
ร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศ
ไทย )***

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือผู้ร่วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมด โดยจะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
สะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม และขนาดของ
ห้องพักอาจไม่เท่ากัน
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือนําเที่ยว ความไม่สงบทาง
การเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน ฯ
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5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง เสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของ
บริษัท ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด จนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เดินทางในคณะ
ทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้
8. มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมี
หน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ก็
ตามควรนํามาแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)
 ในกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) ยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวจะใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสําเนาภาษาไทยมาด้วย)
4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สําเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี) 1 ชุด
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสําเนาภาษาไทยมาด้วย)
6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสมา
ด้วย), สําเนาทะเบียนใบหย่า หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบ
สําเนาภาษาไทยมาด้วย)
7. หลักฐานการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 กรณีเป็นพนักงาน - หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ โดยระบุตําแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี
ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ - สําเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯ
ที่คัดสําเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผู้มีอํานาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ - หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ
 กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา - สําเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่าน
กําลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
 กรณีเป็นแม่บ้าน - ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน
และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสําเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทําหนังสือรับรอง / ชี้แจง
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ความสัมพันธ์)
8. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)
 ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงที่มีตราประทับจาก
ธนาคาร
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องให้ทั้งบิดาและมารดาทาหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดา หรือ มารดา ท่านที่ไม่ได้เดินทางไป
ด้วย ทาหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอําเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมี
นายอําเภอหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทาง
ไปด้วย พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
 ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว - จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้
นั้น เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก
 ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น - จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม
10. หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่นสําเนาทะเบียนสมรส,
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาใบสูติบัตร หรือเขียนหนังสือชีแ้ จงความสัมพันธ์
11. (เอกสารเป็ น ภาษาอั ง กฤษ) กรณี ที่ มี ผู้ ส นั บ สนุ น /รั บรองค่ าใช้ จ่ ายให้ ท่ าน โปรดแสดงหลัก ฐานของความสั ม พั น ธ์ และ
สถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่ างกันเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์
รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
 หากผู้สนับสนุน / รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่านเป็นคนนิวซีแลนด์และไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลักฐานแสดง
ความสัมพันธ์ทชี่ ัดเจน ระหว่างท่านและผู้สนับสนุน
12. กรณี เป็ นผู้ สู ง อายุ กรุ ณ าเตรี ยมเอกสารทั่ วไปตามปกติ สํ าหรั บเรื่ องการตรวจสุ ขภาพที่ โ รงพยาบาล เบื้ องต้ น ท่านยั ง ไม่
จําเป็นต้องทําการตรวจสุขภาพใดๆ เว้นแต่ได้รับแจ้งจากทางสถานทูตฯ ให้ท่านไปตรวจสุขภาพเพิ่ มเติม ท่านจึงจะไปทําการ
ตรวจสุ ขภาพที่ โรงพยาบาลตามที่ ท างสถานทู ตกํ าหนด ส่วนเรื่ องการทําประกั น สุขภาพการเดิ นทางสําหรับผู้ สู งอายุ ทาง
สถานทูตมิได้บังคับ แต่หากท่านต้องการทําเพื่อความสบายใจสามารถทําได้และสามารถยื่นเอกสารทําประกันสุขภาพมาพร้อม
กับเอกสารยื่นวีซ่าอื่นๆได้
13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล อํานวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา ทั้งนี้หาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัด ส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวก
แก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
หมายเหตุ : ส้าหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 20 วันท้าการ



NZ 90 TG: North AKL-Hobbit-ROT 6D 4N byTG_ Oct– Dec 2019

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
ข้อมูลที่ท่านกรอกมาให้นี้ ทางบริษัทฯ จะทาการกรอกลงในฟอร์มเพื่อยื่นวีซ่า
ฉะนั้น ขอให้ทุกท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)................................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .....................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี).......................................................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก)................................................................................................................................
......................................................................................................................... รหั สไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์บ้าน .....................................................
อีเมลล์ (จ้าเป็นต้องมีเพราะสถานทูตจะติดต่อท่านด้วยช่องทางนี้)...............................................................................
5. เบอร์มือถือ .....................................................(ทางสถานทูตอาจมีการโทรหาท่าน หรือไม่มีก็ได้ ฉะนั้น โปรดให้เบอร์
มือถือที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก)
6. อาชีพปัจจุบัน ....................................... ตําแหน่ง ...................................วัน เดือน ปี ที่เริ่มทํางาน .........................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
7. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................... มือถือ ...................................................
8. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
9. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................
โทรศัพท์ .................................................
10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่ (.....) เคย (.....) ไม่เคย
11. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนหรือไม่ (.....) ไม่เคย
(.....) เคย จากประเทศ..........................................
เมื่อ .........................................
(.....) เคย จากประเทศ..........................................
เมื่อ .........................................
หมายเหตุ ข้อ11 ข้อนี้สาคัญมาก หากท่านตอบผิดหรือตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่าหรือออกวีซ่าไม่ทันวันเดินทางได้
*** การพิจารณาอนุมัติวีซ่าขึ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทางสถานทูต
จะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม ( ไม่ใช้หลักฐานปลอม หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ )และมีความประสงค์ที่จะเดินทาง
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ไปท่องเที่ยวหรือท้างานยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระ
ไปแล้ว และหากต้องการยื่นค้าร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง) ***
ลงชื่อผู้สมัคร .....................................................................
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