รหัสทัวร์ : THG6-QF-NZ-14MAR-21MAY17H

*** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
● ชมเมือง-แฮมิลตัน-โรโตรัว-เรนโบว์ สปริง-อโกรโดม-เตาโป
● หมูบ่ า้ นฮอบบิตนั (มาทามาท่า)
● ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
● รับประทานอาหารพร้อมล่องเรือ LAKELAND QUEEN

รหัสทัวร์ : THG6-QF-NZ-14MAR-21MAY17H
กำหนดกำรเดินทำง
มีนำคม 2560
เมษำยน 2560
พฤษภำคม 2560

14 - 19, 21 – 26
4-9,18-23, 25-30,
01 – 06, 09 – 14, 16 – 21

วันแรก

กรุ งเทพฯ - สนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์

15.00 น.
18.00 น.

พร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ชั้น 4 ) ประตู 7 ROW N สำยกำรบิน แควนตัสแอร์ เวย์
ออกเดินทางสู่ ซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน แควนตัสแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QF024

วันที่สอง

สนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ - สนำมบินอ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล

07.25 น.
08.55 น.
14.10 น.

เดินทำงถึงสนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลีย่ นเครื่ อง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศนิวซี แลนด์
ออกเดินทางสู่ ออ๊ คแลนด์ ประเทศนิวซี แลนด์ โดยสายการบิน แควนตัสแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QF143
เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซี แลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
เวลำท้ องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์ เร็วกว่ ำประเทศไทย 6 ชม**
** หมำยเหตุ ** ( นิวซีแลนด์ มกี ฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ ำเมืองโดยเด็ดขำด )
นาท่าน ชมเมืองอ๊ อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ ง เป็ นเมืองที่ สาคัญทางด้านการเรี ยน การศึ กษา การเงิน ของ
นิ วซี แลนด์ชมอ่าวที่ สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้ อยลา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐี ที่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์ แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน เป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่กว้าง มีแม่น้ าที่สาคัญ Hamilton Gardens ซึ่ งมีดอกไม้สีสดใส
นานาชนิ ดที่ มีชื่อเสี ยง จากสวนทัว่ โลก มาจัดไว้หลากหลายรู ปแบบ นอกจากนั้น Hamilton City ยังเป็ นเมืองที่
เหมาะแก่การเรี ยน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงคือ The Waikato University เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ที่พกั SUDIMA HAMILTON HOTEL

บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สำม

ฮอบบิตนั ( มำทำมำท่ ำ ) - TE PUIA – เมำรีโชว์ – โรโตรัว

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำภำยในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องมำทำมำท่ ำ (MATAMATA) คื อเมืองชนบทเล็กๆที่ ต้ งั อยู่ใกล้ๆเทื อกเขาไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนื อของนิ วซี แลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไป
ด้วยทุ่ งหญ้าและฟาร์ ม โดยเฉพาะฟาร์ มที่ มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของเมื องชื่ อว่า บ้ ำนฮอบบิท( HOBBIT HOLES)
สถานที่หลักสาหรับถ่ายทาฉากภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยงจานวนหลายเรื่ อง เช่น ปี เตอร์ แจ็คสัน ( PETER JACKSON)
ภาพยนตร์ ไตรภาคเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบาล
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กลำงวัน

ค่ำ

นิ วซี แลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถานที่ แห่ งนี้ กลายเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON)
เป็ นหมู่บา้ นซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็ นเนิ นสู งอยู่เหนื อเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟร
โด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่น้ ี ยงั เป็ นจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายของการผจญภัยในนิ ยายเรื่ อง เดอะฮอบบิ ท
และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์
รับบประทำนอำหำรภำยใน HOBITTION
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรั ว เมืองโรตัวโรเป็ นมีที่มีพลังความร้อนใต้
พิภพ และมีชาวเมารี อาศัยอยู่เป็ นจานวนมากและยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
สาคัญของเกาะเหนือ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยูใ่ นเขตภูเขาไฟ
จึงมีบ่อโคลนร้อนมากมาย ทาให้เป็ นที่ มาของชื่ อเรี ยกขานอีกอย่างหนึ่ ง
ของเมืองนี้ ว่า เมืองแห่ งซัลเฟอร์ (Sulphur City) เพราะบรรดาบ่อโคลน
ทั้งหลายนี้ได้ปล่อยซัลเฟอร์หรื อกามะถันออกมากระจายไปทัว่ เมือง นอกจากนี้ยงั มีบ่อน้ าแร่ น้ าพุร้อนมากมายทาให้
เมืองโรโตรัวกลายเป็ นเมืองสปาธรรมชาติช้ นั เยี่ยมของนิ วซี แลนด์อีกด้วย นาท่านสู่ TE PUIA ศู นย์ วัฒนธรรมชำว
เมำรี เป็ นศู นย์วฒั นธรรมและศู นย์ฝึ กหัดงานด้านการฝี มื อของชาวเมารี
อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่ องนุ่งห่ ม ชมบ่อน้ าพุร้อน บ่อโคลนเดือด
สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ
แร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พ้ืนดินในบริ เวณนี้
ข้างในศูนย์มีชาวเมารี มาสาธิ ตการแกะสลักไม้และทาเครื่ องจักสานให้ชม
มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรื อโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบาเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรั บ
ฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
รับประทำนอำหำรแบบบุฟเฟ่ ต์ ที่ปรุ งแบบชำวเมำรี พร้ อมกำรแสดง โชว์ พื้นเมืองของชำวเมำรี
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สี่

โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตำโป – นำ้ ตกฮูก้ำ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์
พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจานวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ
ชมต้น เฟิ ร์ น สี เ งิ น สั ญ ลัก ษณ์ ข องประเทศ จากนั้น น าท่ า นสู่ อโกรโดม
(AGRODOME) เป็ นฟาร์ มเลี้ ยงแกะซึ่ งปรั บปรุ งเป็ น สถานที่ ท่องเที่ ย ว
แสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะ
มีหลายๆ แห่ งในประเทศนิ วซี แลนด์แต่ ที่ อโกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์
การตัดขนแกะที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่ อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่ น การรี ดน้ า
นมวัว และ การแสดงสุ นขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นขั แสนรู ้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดิ นทางสู่ เมื องเตำโป เมืองซึ่ งตั้งอยู่รืมทะเลสาบเตาโปซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่
เกิ ด จากภู เ ขาไฟระเบิ ด ในอดี ต ที่ มีข นาดใหญ่ แ ละลึ ก ที่ สุ ด ของประเทศ
นิ วซี แลนด์เป็ นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะน้ าตก
ฮูกา้ น้ าตกสี ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณน้ าที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ กาเนิ ดมาจากแม่น้ าไวกา
โต้ ซึ่ งไหลมาจากทะเลสาปเตาโป

กลำงวัน
บ่ ำย
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ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ

ล่ องเรื อ LAKELAND QUEEN - อ๊ อคแลนด์ – อิสระช้ อปปิ้ ง

เช้ ำ

นำท่ ำนรั บประทำนอำหำรเช้ ำแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมล่ องเรื อ Lakeland Queen ชมทะเลสำบโรโตรั ว ชมความงาม
ของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่ งนี้ ได้ชื่อมาจากภาษาเมารี แปลว่า ทะเลสาบแห่ งที่สอง เป็ นทะเลสาบที่เกิดจาก
ภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปี ก่อนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่ งในบริ เวณที่อยู่ใกล้กนั นี้ ชมทัศนี ยภาพที่
งดงามของเมืองโรโตรัว จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน เดินทำงกลับสู่ เมื องอ๊ อคแลนด์ ชมทิ วทัศน์สองข้างทางระหว่างผ่านทุ่ งหญ้าและฟาร์ มแกะในบรรยากาศ
นิ วซี แลนด์ จากนั้นนาท่ านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์ แนล ถนนที่ เป็ นที่ ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่ าแก่ รุ่ น
บุกเบิก จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรี ทมอลล์ NEW MARKET และ
VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่ งเป็ นแหล่ง
ขายสิ นค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SUDIMA AUCKLAND AIRPORT หรื อเทียบเท่ ำ

กลำงวัน
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่หก

สนำมบินอ๊ อคแลนด์ – สนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ - สนำมบินสุ วรรณภูมิ

07.00 น.
08.40 น.
09.45 น.
15.35 น.

ออกเดินทำงกลับสู่ สนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ โดยสำยกำรบิน แควนตัสแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QF142
เดินทำงถึงสนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลีย่ นเครื่ อง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน แควนตัสแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QF023
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ


*** สำยกำรบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***
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อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำรวมตัว๋ เครื่ องบิน

ผู้ใหญ่ (ไม่ มีรำคำเด็ก )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ

52,900 .8,900 .-

*** ไม่ รวมค่ำวีซ่ำเดีย่ ว 6,100 บำท ต่ อ ท่ ำน / วีซ่ำกรุ๊ป 3,600 บำท ต่อ ท่ ำน / ***
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 25ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** รำคำนีอ้ ำจมีกำรปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทำงมีไม่ ถึง 25ท่ ำน ***

ทิปเจ้ ำหน้ ำทีข่ บั รถและหัวหน้ ำทัวร์ ท่ ำนละ 6 NZD ( ต่ อวันในกำรเดินทำง )
เพื่อขวัญและกำลังใจของเจ้ ำหน้ ำที่นะคะ
*** รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
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.

รหัสทัวร์ : THG6-QF-NZ-14MAR-21MAY17H
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ *วีซ่ำเดีย่ ว 6,100 บำท ต่ อ ท่ ำน / วีซ่ำกรุ๊ ป 3,600 บำท ต่ อ ท่ ำน *
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ทิปเจ้าหน้าที่ขบั รถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง )
เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์
กรุ ณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษทั ฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 10 วันทำกำร) ***
1. สำหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั หรื อใช้ เอกสำร
เป็ น BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ที่ทำงธนำคำรออกให้ เท่ ำนั้น
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงำนบริษทั ทั่วไป 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
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ที่เดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรื อมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสื อ
ยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
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ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปั จจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มถี ิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ผลวีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
หมำยเหตุวซี ่ ำ
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ำกรุ๊ ป วีซ่ำจะไม่ ตดิ ในเล่ มพำสปอร์ ตและต้ องเดินทำงไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ ำนั้น ค่ ำวีซ่ำท่ ำนละ 3,600 บำท
กรณีที่ผ้ เู ดินทำง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ต้ องยื่นวีซ่ำเดีย่ ว ค่ ำวีซ่ำท่ ำนละ 6,100 บำท
*** กรุ ณำจัดเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำย
สุ ภำพ ทั้งนีท้ ำงบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำง
บริษทั 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 องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกำหนด และทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนกำรออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษทั ขอสงวนสิ 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 ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินและผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำมัดจำทั้งหมด
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หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นำ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจำกกำร
ท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษทั ตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในกำรใช้ บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผี ้ เู ดินทำงต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทำงทรำบ
ล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน
*********************************************
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เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)........................................................................................................................................
ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีกำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำไทย).........................................................................
2. สถำนภำพ
โสด
แต่ งงำนจดทะเบียน
แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน
หย่ำ
หม้ ำย
3. ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์บ้ำน...........................................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ.......................................................
e-mail : .............................................................................................................................................................
4. ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน/ สถำนศึกษำ (ภำษำไทย)...........................................................................................................
5. ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน/ สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน/ สถำนศึกษำ (ภำษำไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตำแหน่ งหน้ ำทีก่ ำรงำน (ภำษำอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................................................................
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทำงไปด้ วย................................................................................................................................
ควำมสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนีม้ ำก่อนหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย ...................................................

