รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-2MAY-24SEP17H

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

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-2MAY-24SEP17H
กำหนดกำรเดินทำง
พฤษภำคม
มิถุนำยน
สิ งหำคม
กันยำยน

2-7, 9-14 , 16-21, 23-28, 30 พ.ค. – 4 มิ.ย.
6-11, 13-18, 20-25, 27 มิ.ย. – 2 ก.ค.
1-6, 8-13, 15-20, 22-27, 29 ส.ค. – 3 ก.ย.
5-10, 12-17, 19-24

วันแรก

กรุงเทพฯ - อ๊ อคแลนด์

16.00 น.
18.45 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทยแอร์ เวย์
ออกเดินทำงสู่ อ๊อคแลนด์ โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันทีส่ อง

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล

10.45 น.

เดินทำงถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่ำนผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกรเรี ยบร้อยแล้ว
เวลำท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็ วกว่ำประเทศไทย 5 ชม
** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแฮมิลตัน เป็นเมืองที่มีพ้ืนที่กว้ำง มีแม่น้ ำที่สำคัญ Hamilton Gardens ซึ่ งมีดอกไม้สีสดใส
นำนำชนิ ดที่มีชื่อเสี ยง จำกสวนทัว่ โลก มำจัดไว้หลำกหลำยรู ปแบบ นอกจำกนั้น Hamilton City ยังเป็ นเมืองที่
เหมำะแก่กำรเรี ยน มีมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสี ยงคือ The Waikato University เป็ นมหำวิทยำลัยของรัฐบำล
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั SUDIMA HAMILTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน

คา่

วันทีส่ าม

ฮอบบิตัน ( มาทามาท่ า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมื องมาทามาท่ า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ต้ งั อยู่ใกล้ๆเทือกเขำไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกำโต้ (WAIKATO) บนเกำะเหนือของนิวซี แลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรำยล้อมไป
ด้วยทุ่งหญ้ำและฟำร์ ม โดยเฉพำะฟำร์ มที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของเมืองชื่ อว่ำ บ้ านฮอบบิท( HOBBIT HOLES)
สถำนที่หลักสำหรับถ่ำยทำฉำกภำพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยงจำนวนหลำยเรื่ อง เช่น ปี เตอร์ แจ็คสัน ( PETER JACKSON)
ภำพยนตร์ ไตรภำคเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบำล
นิ วซี แลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถำนที่แห่ งนี้ กลำยเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON)
เป็ นหมู่บำ้ นซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็นเนินสู งอยูเ่ หนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่อยูข่ องบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟร
โด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่น้ ี ยงั เป็ นจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ำยของกำรผจญภัยในนิ ยำยเรื่ อง เดอะฮอบบิท
และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-2MAY-24SEP17H
กลางวัน

คา่

รับบประทานอาหารภายใน HOBITTION
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็ นมีที่มีพลังควำมร้อน
ใต้พิ ภ พ และมี ช ำวเมำรี อ ำศัย อยู่เ ป็ นจ ำนวนมำกและยัง เป็ นเมื อ ง
ท่อ งเที่ ยวที่ สำคัญของเกำะเหนื อ ด้วยสภำพภู มิประเทศของเมื อง
ตั้งอยู่ในเขตภูเขำไฟจึ งมีบ่อโคลนร้ อนมำกมำย ทำให้เป็ นที่มำของ
ชื่อเรี ยกขำนอีกอย่ำงหนึ่ งของเมืองนี้ ว่ำ เมืองแห่ งซัลเฟอร์ (Sulphur
City) เพรำะบรรดำบ่อโคลนทั้งหลำยนี้ ได้ปล่ อยซัลเฟอร์ หรื อ
กำมะถันออกมำกระจำยไปทัว่ เมือง นอกจำกนี้ ยงั มีบ่อน้ ำแร่ น้ ำพุ
ร้ อนมำกมำยทำให้เมื องโรโตรั วกลำยเป็ นเมื องสปำธรรมชำติ ช้ ัน
เยี่ยมของนิ วซี แลนด์อีกด้วย นำท่ำนสู่ TE PUIA ศู นย์ วัฒนธรรม
ชาวเมารี เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝี มือของ
ชำวเมำรี อำทิ กำรแกะสลักไม้ กำรทอเครื่ องนุ่งห่ ม ชมบ่อน้ ำพุร้อน
บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิ ดขึ้นจำกพลังควำมร้ อนใต้พิภพ ที่
พวยพุ่งจำกพื้นดิน และ แร่ ธำตุต่ำงๆ ตำมธรรมชำติ ที่เกิดจำกพลังควำมร้อนใต้พ้ืนดินในบริ เวณนี้ ข้ำงในศูนย์มีชำว
เมำรี มำสำธิตกำรแกะสลักไม้และทำเครื่ องจักสำนให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง บ้ำนโบรำณ และเรื อโบรำณตั้งแสดง
มีกำรแสดงระบำเมำรี และกำรร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่ำงเพลิดเพลินอีกด้วย
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ ทีป่ รุงแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดง โชว์ พืน้ เมืองของชาวเมารี
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – นา้ ตกฮูก้า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถำนอนุรักษ์
พันธุ์ปลำเทร้ำ ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำมธรรมชำติ
ชมต้น เฟิ ร์ น สี เ งิ น สั ญ ลัก ษณ์ ข องประเทศ จำกนั้น น ำท่ ำ นสู่ อโกรโดม
(AGRODOME) เป็ นฟำร์ มเลี้ ยงแกะซึ่ งปรั บปรุ งเป็ น สถำนที่ ท่องเที่ ยว
แสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือกำรตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะ
มีหลำยๆ แห่ งในประเทศนิ วซี แลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็ นสถำนแสดงโชว์
กำรตัดขนแกะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด นอกจำกกำรแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีกำรแสดงอื่นๆ เช่ น กำรรี ดน้ ำ
นมวัว และ กำรแสดงสุ นขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นขั แสนรู ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทำงสู่ เมื องเตาโป เมืองซึ่ งตั้งอยู่รืมทะเลสำบเตำโปซึ่ งเป็ นทะเลสำบที่
เกิ ด จำกภู เขำไฟระเบิ ดในอดี ตที่ มีขนำดใหญ่ และลึ กที่ สุดของประเทศ
นิวซีแลนด์เป็ นเมืองตำกอำกำศและศูนย์กลำงกำรตกปลำเทร้ำท์ แวะน้ ำตก
ฮูกำ้ น้ ำตกสี ครำมขนำดใหญ่ มีปริ มำณน้ ำที่ตกลงมำเฉลี่ ยแล้ว คือ 2 แสน
ลิตรต่อวินำที มีตน้ กำเนิ ดมำจำกแม่น้ ำไวกำโต้ ซึ่ งไหลมำจำกทะเลสำปเตำ
โป
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

คา่

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-2MAY-24SEP17H
วันทีห่ ้ า

ล่ องเรื อ LAKELAND QUEEN – อ๊ อคแลนด์

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมล่ องเรื อ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว ชมควำมงำม
ของทะเลสำบโรโตรัว ทะเลสำบแห่ งนี้ ได้ชื่อมำจำกภำษำเมำรี แปลว่ำ ทะเลสำบแห่ งที่สอง เป็นทะเลสำบที่เกิดจำก
ภูเขำไฟที่ระเบิดเมื่อหลำยร้อยปี ก่อนและยังมีทะเลสำบเล็กๆ อีกหลำยแห่ งในบริ เวณที่อยูใ่ กล้กนั นี้ ชมทัศนียภำพที่
งดงำมของเมืองโรโตรัว จำกนั้นนำท่ำน เดินทางกลับสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สำคัญ
ทำงด้ำนกำรเรี ยน กำรศึกษำ กำรเงินของนิ วซี แลนด์ชมอ่ำวที่สวยงำมเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลำ ชมสะพำนฮำเบอร์
ผ่ำนชมบ้ำนเศรษฐี ที่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขำ จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ ใจกลำงเมือง ผ่ำนย่ำน พำร์ แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั ของ
บ้ำนเรื อน ร้ำนค้ำเก่ำแก่รุ่นบุกเบิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นให้ท่ำนช้อปปิ้ งอย่ำงอิ สระในย่ำนใจกลำงเมื องบนถนนควีนสตรี ทมอลล์ NEW MARKET และ
VICTORIA MARKET อิสระให้ท่ำนได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้ำตำมอัธยำศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่ งเป็นแหล่ง
ขำยสิ นค้ำนำนำชนิด และร้ำนค้ำปลอดภำษี ที่มีสินค้ำมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้อมำกมำย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั SUDIMA AUCKLAND หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

คา่
วันทีห่ ก

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
ให้ท่ำนพักผ่อนอิสระตำมอัธยำศัย สมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 492
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

13.10 น.
20.25 น.



*** สายการบิน และโปรแกรมทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่ (ไม่ มีราคาเด็ก )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

50,900 .9,900 .-

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-2MAY-24SEP17H
*** ไม่ รวมค่ าวีซ่าเดีย่ ว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน / ***
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถงึ 20 ท่ าน ***
***สาหรับรายการนี้ ไม่ มีห้องพัก Triple Room***

ทิปเจ้ าหน้ าที่ขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 6 NZD ( ต่ อวันในการเดินทาง )
เพื่อขวัญและกาลังใจของเจ้ าหน้ าที่นะคะ
*** รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ นะคะ ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตำมสำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี
ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมระบุในรำยกำร หรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่ำน)
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำอำหำร และเครื่ องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร
ค่ำรถรับส่ งระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จำกกรุ งเทพฯ ที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงใน ต่ำงประเทศ
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
ค่ำทำหนังสื อเดินทำง Passport
ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดีย่ ว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน *
ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณี ที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่ำน)
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่ องดื่มและค่ำอำหำรที่สงั่ เพิม่ เอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ฯลฯ
ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรื อ คนต่ำงด้ำว
ทิปเจ้ำหน้ำที่ขบั รถและหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 6 NZD ( ต่อวันในกำรเดินทำง )
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษัทฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทาการ) ***
1. สาหรับบุคคลทัว่ ไป
พำสปอร์ต มีอำยุเหลือนับจำกวันเดินทำงสำมำรถใช้งำนได้ไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน (กรณี ท่ำนที่มีพำสปอร์ตเล่มเก่ำให้แนบมำด้วย)
รู ปถ่ำยสี 2” จำนวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตำดำ, แต่งกำยสุ ภำพ, ไม่เอำรู ปรับปริ ญญำ, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดรำชกำร, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขำว ต้องไม่เป็ นลวดลำย และห้ำม เป็ นภำพถ่ำยที่สแกนจำกคอมพิวเตอร์)
สำเนำทะเบียนบ้ำน, บัตรประชำชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บำ้ น / เบอร์ที่ทำงำน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำ
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กรณี ที่ผเู ้ ดินทำงสมรสแล้ว เอกสำรเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่ำ, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ, นำมสกุล (ถ้ำมี)
หลักฐำนกำรเงิน สำเนำบัญชีเงินฝำก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝำกประจำ) ถ่ำยทุกหน้ำตั้งแต่หน้ำแรก – หน้ำปั จจุบนั หรื อใช้ เอกสาร
เป็ น BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ทีท่ างธนาคารออกให้ เท่ านั้น
หนังสื อรับรองกำรทำงำน (ฉบับจริง) จำกบริ ษทั ที่ท่ำนทำงำนอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงานบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองกำรทำงำนฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สำเนำใบทะเบียนพำณิ ชย์
และหน้ำหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจกำร และชื่อผูเ้ ดินทำงเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้ำของกิจกำรด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทำหนังสื อชี้แจงต่อสถำนทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองกำรทำงำนจำกหน่วยงำนนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สำมำรถใช้สำเนำบัตร
ข้ำรำชกำรเพียงหลักฐำนเดียวยืน่ ต่อสถำนทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสำรเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองกำรเรี ยน
(ตัวจริ งภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) จำกโรงเรี ยนหรื อมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น
3. สาหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจำกผูป้ กครอง (บิดำหรื อมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ ต้องมีหนังสื อ
ยินยอมจำกมำรดำ หรื อหำกเด็กเดินทำงกับมำรดำจะต้องมีหนังสื อยินยอมจำกบิดำ
หนังสื อรับรองจำกทำงโรงเรี ยน (ภำษำอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทำงอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ขอสำเนำสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สำเนำบัตรประชำชน (บิดำ และ มำรดำ)
ใบรับรองกำรทำงำนงำนของบิดำ หรื อ มำรดำ
กรณีทบี่ ิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมำยรับรองกำรทำงำนจำกต้นสังกัด และสำเนำบัตรข้ำรำชกำร 1 ชุด
หลักฐำนกำรเงิน (สำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรถ่ำยตั้งแต่หน้ำแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดำ หรื อ มำรดำ
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้ ดินทำง, บิดำและมำรดำของผูเ้ ดินทำง
4. สาหรับบุคคลทีถ่ ือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มีถนิ่ พานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทำงถือหนังสื อเดินทำงพำสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลำพิจำรณำผลวีซ่ำอย่ำงน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทำงพำสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่ำนต้องทำกำรแจ้งเข้ำ – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่ำครอบครัว สำมี – ภรรยำ (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอำยุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บำท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีทผี่ ู้เดินทาง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ ว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ ะบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษัทใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวด้ วยเช่ นกัน
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เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณำจองทัวร์ ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็ นจำนวน 15,000.- บำท ต่อ 1 ท่ำน
กรุ ณำจองทัวร์ ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็ นจำนวน 20,000.- บำท ต่อ 1 ท่ำน
(ช่ วง ปี ใหม่ ,สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้ำพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหำกลูกค้ำมีควำมจำเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภำยในประเทศ กรุ ณำแจ้งให้ทำงบริ ษทั ทรำบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้ น
ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ งั หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันทำกำร หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง และไม่คืนมัดจำ
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กาหนด และทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนมัดจำ
กรณี ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันทำกำร ทำงบริ ษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตรำค่ำบริ กำรทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ ามัดจาทั้งหมด
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่ำนจะใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่ มสี นา้ เงิน) เดินทำงกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำน
ถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะปกติกำรเดินทำงท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทำงบุคคล
ธรรมดำ (เล่มสีเลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรื อสิ่ งของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรื อควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำ
เมืองได้พิจำรณำแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทั้งหมด หรื อบำงส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทำงสถำนฑูต
งดออกวีซ่ำให้กบั ท่ำน อันสื บเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรื อ คน
ต่ำงด้ำวที่พำนักอยูใ่ นประเทศไทย
รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ เนื่องจากการ
ท่ องเทีย่ วนีเ้ ป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นทีท่ างทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-2MAY-24SEP17H
กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่ า
หม้ าย
3. ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน...........................................................เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ.......................................................
e-mail : .............................................................................................................................................................
4. ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่ อสถานทีท่ างาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................................
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย................................................................................................................................
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่อนหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

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

