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*** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
ชมเมือง-แฮมิลตัล-ฮอบบิตนั (มาทามาท่า)-เมารีโชว์-โรโตรัว-เรนโบว์ สปริง
อโกโดม-เตาโป-ล่องเรือ LAKELAND QUEEN อ๊อคแลนด์

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-27DEC16-1JAN17

กำหนดกำรเดินทำง
27 ธันวำคม – 1 มกรำคม 2560
วันอังคำรที่ 27 ธันวำคม 2559
16.00 น.
18.45 น.

พร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สำยกำรบินไทย แอร์ เวย์
ออกเดินทางสู่ อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 11 ชม.)

วันพุธที่ 28 ธันวำคม 2559
12.05 น.

เทีย่ ง

คำ่

สนำมบินสุ วรรณภูมิ

สนำมบินอ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล

เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซี แลนด์เร็ วกว่าประเทศไทย 5 ชม
** หมำยเหตุ ** ( นิวซีแลนด์ มีกฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ ำเมืองโดยเด็ดขำด )
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรแบบบุฟเฟต์ สไตล์ ตะวันตก
นาท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สาคัญทางด้านการเรี ยน การศึกษา การเงินของ
นิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขา
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนั้นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน เป็ นเมืองที่มีพ้นื ที่กว้าง มีแม่น้ าที่สาคัญ Hamilton Gardens ซึ่งมีดอกไม้สีสดใสนานา
ชนิดที่มีชื่อเสี ยง จากสวนทัว่ โลก มาจัดไว้หลากหลายรู ปแบบ นอกจากนั้น Hamilton City ยังเป็ นเมืองที่เหมาะแก่
การเรี ยน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงคือ The Waikato University เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั SUDIMA HAMILTON HOTEL

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวำคม 2559 ฮอบบิตัน ( มำทำมำท่ ำ ) - Te Puia – เมำรีโชว์ – โรโตรัว
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมำทำมำท่ ำ (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ต้ งั อยูใ่ กล้ๆเทือกเขาไคไม (Kaimai Ranges)
ในเขตไวกาโต้ (Waikato) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและ
ฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า "บ้ ำนฮอบบิท" ( Hobbit holes) สถานที่หลักสาหรับถ่าย
ทาฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสี ยงจานวนหลายเรื่ อง เช่น ปี เตอร์แจ็คสัน ( Peter Jackson) ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ด
ออฟเดอะริ งส์ ( Lord of the Rings film trilogy) ซึ่งปัจจุบนั รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถานที่แห่งนี้
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (Hobbiton) เป็ นหมู่บา้ นซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็ นเนิน
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เทีย่ ง

คำ่

สู งอยูเ่ หนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่อยูข่ องบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่น้ ียงั เป็ น
จุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายของการผจญภัยในนิยายเรื่ อง เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์
รับบประทำนอำหำรภำยใน HOBITTION
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็ นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารี อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนือ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยูใ่ นเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อโคลน
ร้อนมากมาย ทาให้เป็ นที่มาของชื่อเรี ยกขานอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้วา่ "เมืองแห่งซัลเฟอร์" (Sulphur City) เพราะ
บรรดาบ่อโคลนทั้งหลายนี้ได้ปล่อยซัลเฟอร์หรื อกามะถันออกมากระจายไปทัว่ เมือง นอกจากนี้ยงั มีบ่อน้ าแร่ น้ าพุ
ร้อนมากมายทาให้เมืองโรโตรัวกลายเป็ นเมืองสปาธรรมชาติช้ นั เยีย่ มของนิวซีแลนด์อีกด้วย
นาท่านสู่ TE PUIA ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชำวเมำรี เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ
การแกะสลักไม้ การทอเครื่ องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ
ที่พวยพุง่ จากพื้นดิน และ แร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พ้นื ดินในบริ เวณนี้ ข้างในศูนย์ มีชาว
เมารี มาสาธิตการแกะสลักไม้และทาเครื่ องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้าน โบราณ และเรื อโบราณตั้งแสดง
มีการแสดงระบาเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
รับประทำนอำหำรแบบบุฟเฟ่ ต์ ทีป่ รุงแบบชำวเมำรี พร้ อมกำรแสดง โชว์ พืน้ เมืองของชำวเมำรี

นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั IBIS HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ ำ
วันศุกร์ ที่ 30 ธันวำคม 2559
เช้ ำ

เทีย่ ง

โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตำโป – นำ้ ตกฮูก้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พนั ธุ์ปลำเทร้ ำ ที่มีจานวนนับหมื่นตัวจาก
ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิ ร์นสี เงินสัญลักษณ์ของประเทศ
จากนั้นนาท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็ นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่ง
ปรับปรุ งเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือ
การตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่
ที่อโกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด นอกจาก
การแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดน้ า
นมวัว และ การแสดงสุ นขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นขั แสนรู ้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทางสู่ เมืองเตำโป เมืองซึ่งตั้งอยูร่ ื มทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็ นทะเลสาบที่
เกิด จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศ
นิวซีแลนด์เป็ นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะน้ าตก
ฮูกา้ น้ าตกสี ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณน้ าที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตร
ต่อวินาที มีตน้ กาเนิดมาจากแม่น้ าไวกาโต้ ซึ่งไหลมาจากทะเลสาปเตาโป
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คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ ำ

วันเสำร์ ที่ 31 ธันวำคม 2559
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่

ล่ องเรื อ LAKELAND QUEEN – โรโตรัว - อ๊ อคแลนด์

นำท่ ำน " ล่ องเรื อ Lakeland Queen ชมทะเลสำบโรโตรัว " ชมควำมงำมของทะเลสำบโรโตรัว ทะเลสำบแห่ งนี้
ได้ ชื่อมำจำกภำษำเมำรีแปลว่ ำ ทะเลสำบแห่ งทีส่ อง เป็ นทะเลสำบทีเ่ กิดจำกภูเขำไฟทีร่ ะเบิดเมื่อหลำยร้ อยปี ก่ อนและยัง
มีทะเลสำบเล็ก ๆ อีกหลำยแห่ งในบริเวณทีอ่ ยู่ใกล้ กนั นี้ ชมทัศนียภำพทีง่ ดงำมของเมืองโรโครัว พร้ อมรับประทำน
อำหำรเช้ ำแบบบุฟเฟ่ ต์ บนเรื อ
จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ เมืองอ๊อคแลนด์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทำงกลับสู่ อ๊อคแลนด์ ชมทิวทัศน์ สองข้ ำงทำงระหว่ ำงผ่ ำนทุ่งหญ้ ำและฟำร์ มแกะ ในบรรยำกำศนิวซีแลนด์
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก ให้ท่านช้
อปปิ้ งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรี ทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็ นแหล่งขายสิ นค้านานาชนิด
และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร

นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั IBIS AUCKLAND หรื อเทียบเท่ ำ

วันอำทิตย์ ที่ 01 มกรำคม 2560
เช้ ำ
13.10 น.
20.25 น.

สนำมบินอ๊ อคแลนด์ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 492
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
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อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ ำบริกำร

รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน

รำคำไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

ผู้ใหญ่

73,900.- บำท

48,900.- บำท

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ

13,900.- บำท

13,900.- บำท

*** ไม่ รวมค่ ำวีซ่ำเดีย่ ว 5,590 บำท ต่ อ ท่ ำน / วีซ่ำกรุ๊ป 3,190 บำท ต่ อ ท่ ำน / ***
***สาหรับรายการนี้ ไม่มีหอ้ งพัก Triple Room***
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 25ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** รำคำนีอ้ ำจมีกำรปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทำงมีไม่ ถงึ 25ท่ ำน ***

ทิปเจ้ ำหน้ ำที่ขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ท่ ำนละ 6 NZD ( ต่ อวันในกำรเดินทำง )
*** รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มีแถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่ำเดีย่ ว 5,590 บำท ต่ อ ท่ ำนหรื อครอบครัว / วีซ่ำกรุ๊ป 3,190 บำท ต่ อ ท่ ำน *
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 6 NZD จานวน 6 วัน รวมทั้งสิ้ น 36 NZD
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เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษทั ฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 10 วันทำกำร) ***
1. สำหรับบุคคลทัว่ ไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั หรื อใช้ เอกสำรเป็ น
BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ทีท่ ำงธนำคำรออกให้ เท่ ำนั้น
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงำนบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภำษำอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ ำของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทำธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนกำรค้ ำ) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)
4. กรณีข้ำรำชกำร ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ หรื อ ภำษำไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ทีเ่ ดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สำหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรื อมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสื อยินยอม
จากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีทบี่ ิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับบุคคลทีถ่ ือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มีถนิ่ พำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้ (ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผล
วีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
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หมำยเหตุวซี ่ ำ
วีซ่ำครอบครัว สำมี – ภรรยำ (จดทะเบียนสมรส) และต้ องมีบุตรอำยุไม่ เกิน 18 ปี เป็ นวีซ่ำ ครอบครัวละ 5,590 บำท
วีซ่ำกรุ๊ป วีซ่ำจะไม่ ตดิ ในเล่ มพำสปอร์ ตและต้ องเดินทำงไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ ำนั้น ค่ ำวีซ่ำท่ ำนละ 3,190 บำท
กรณีทผี่ ู้เดินทำง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ต้ องยื่นวีซ่ำเดีย่ ว ค่ ำวีซ่ำท่ ำนละ 5,590 บำท
*** กรุณำจัดเตรียมเอกสำรตำมทีร่ ะบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำยสุ ภำพ
ทั้งนีท้ ำงบริษัทฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำงบริษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่ ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ ำวด้ วยเช่ นกัน
เงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ ,สงกรำนต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ แจ้ งกับทำงบริษทั ให้ ทรำบตั้งแต่ ทำกำรจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋
เครื่ องบินภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำนิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กำหนด และทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดก่ อนกำรออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกำล เช่ น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ช่ วงเดือนตุลำคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ ำก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ำมัดจำ
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินและผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำมัดจำทั้งหมด
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นำ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจำกกำรท่ องเทีย่ วนีเ้ ป็ นกำร
ชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ ำนปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
กำรใช้ บริกำรนั้นทีท่ ำงทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ีผู้เดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน
*********************************************

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-27DEC16-1JAN17
กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริง
เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ ของท่ ำน
1. ชื่ อ - นำมสกุล(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีกำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________
สำเหตุในกำรเปลื่ยนชื่ อ-นำมสกุล _____________________________________________________________________
2. สถำนภำพ

โสด

แต่ งงำนจดทะเบียน

แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน

หย่ ำ

หม้ ำย

3. ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________________________
วันทีเ่ ริ่มทำงำน / ศึกษำ ____________________________________________________________________________
5. ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทำงำน / สถำนศึกษำ _____________________________________________________________________
7. ตำแหน่ งหน้ ำทีก่ ำรงำน (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทำงำน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทำงไปด้ วย _______________________________________________________________________
ควำมสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนีม้ ำก่อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

