นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ วัน คืน

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมูบ่ า้ นฮอบบิท
ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊ อคแลนด์
ท่องเทียวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตดั ขนแกะ
ลิ$มรสอาหารพื$นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี
โดยสายการบินไทย (TG)
ทางบริษทั ฯขอนําท่านเดินทางสูป่ ระเทศนิวซีแลนด์ ประเทศทีมีความงดงามของธรรมชาติไม่รลู้ มื ด้วยสายการ
บินไทย นําท่านเทียวชมสถานทีขึน* ชือของเกาะเหนือ
อ็อคแลนด์
ถําไวโตโม่
มาตามาตา
โรโตรัว

เมืองเตาโป

ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีได้รบั สมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟทีดับ
แล้ว ชมเมืองท่าและเป็ นศูนย์รวมทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของเกาะเหนือ
ชมถํ*าหินงอก หินย้อย ล่องเรือ ชมตัวหนอนเรืองแสง
ทีตัง* ของหมูบ่ า้ นของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื*องหลังของ
สถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท
เมืองแห่งความร้อนใต้พภิ พ เพลิดเพลินกับการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้ ชม
ปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์ และนกกีวี และทานอาหารคําทีปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์ระบํา
พื*นเมืองแบบเมารี
เมืองซึงตัง* อยูร่ มิ ทะเลสาบเตาโปซึงเป็ นทะเลสาบทีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตทีมีขนาดใหญ่และ
ลึกทีสุดของประเทศนิวซีแลนด์

กําหนดวันเดิ นทาง
วันแรก
. น.
#." น.
วันที ส" อง
." น.

คํา<

วันที ส" าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา<

- ส.ค. / - ก.ย. / - ต.ค. / - ต.ค. / - พ.ย. / - ธ.ค.

กรุงเทพฯ
คณะฯพร้อมกันทีสนามบินนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ชัน! " ประตูทางเข้าหมายเลข เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
นําท่านเหิ นฟ้ าสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG491
อ๊อคแลนด์-ไวโตโม่-ถําหนอนเรืองแสง- โรโตรัว-ชมโชว์พืนเมืองของชาวเมารี
เดินทางถึงสนามบินนครอ๊อคแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียยบร้อย
แล้ว จากนัน. นําท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองไวโตโม่ เมืองเล็กๆซึงเป็ นทีตัง. ของถํ.าไวโตโม ทีอยูข่ องหนอน
เรืองแสงนับล้านตัว คําว่า Waitomo มาจากภาษาพืน. เมืองสองคําคือ คําว่า "wai" แปลว่า "นํ.า" และ
คําว่า "tomo" แปลว่า "หลุม บ่อ หรือ ถํ.า" เมือนํามารวมกันจึงมีความหมายว่า นํ.าไหลผ่านนันเอง (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัวโมง) นําท่านชม ถํา! หนอนเรืองแสงไวโตโม่ Waitomo Glowworm
Caves ชมความงามของถํ.าหินงอก หินย้อยทีงอกเองตามธรรมชาติโดยใช้เวลาหลายร้อยปี ล่องเรือ
ชมตัวหนอนนับล้านๆ ตัวส่องแสงระยิบระยับสวยงามเพือล่อแมลงเป็ นอาหาร นับเป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติทหาดู
ี ได้ยากยิง จากนัน. นําท่านเดินทางต่อถึงเมือง โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้
พิภพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา แบบฮาหงิ ที< ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมระบําพื!นเมืองของชาวเมารี ชน
พื!นเมืองของประเทศนิ วซีแลนด์
จากนัน. นําท่านเข้าสูท่ พั
ี กโรงแรมระดับ 9 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
โรโตรัว-ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี-เรนโบว์สปริ ง-อะโกรโดมฟาร์ม-ชมสาธิ ตการตัดขนแกะ

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม จากนัน. นําท่านสู่ เทปุยย่า (Te Puia) ศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัด
งานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี อาทิ เช่น การแกะสลักไม้ และการทอเครืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํ.าพุ
ร้อน บ่อโคลนเดือด สิงมหัศจรรย์ทเกิ
ี ดขึน. จากพลังความร้อนใต้พภิ พทีพวยพุง่ จากพืน. ดิน และแร่ธาตุ
ต่างๆตามธรรมชาติทเกิ
ี ดจากพลังความร้อนใต้พน.ื ดินในบริเวณนี.
ชมนกกีวสี ตั ว์สญ
ั ลักษณ์ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ทหาชมได้
ี
ยาก จากนัน. นําท่านเดินทางสู่ เรนโบว์สปริ ง สถานอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา
เทร้า ทีมีจาํ นวนนับหมืนตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิรน์ สีเงินสัญลักษณ์ของ
ประเทศนิวซีแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ อะโกรโดม เพือชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆ ทีให้ทา่ นได้สมั ผัสถึงความน่ารัก และ
ประทับใจกับการ ชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้ การรีดนมวัว การป้อน
นมลูกแกะ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนัน. นําท่านเข้าสูท่ พั
ี กโรงแรมระดับ 9 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส" ี "

โรโตรัว-เตาโป-มาตามาตา-หมู่บา้ นฮอบบิท-อ๊อคแลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม จากนัน. นําท่านเดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึงตัง. อยูร่ มิ ทะเลสาบ
เตาโปซึงเป็ นทะเลสาบทีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตทีมีขนาดใหญ่และลึกทีสุดของประเทศ
นิวซีแลนด์ เป็ นเมืองตากอากาศ และศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะชมนํ!าตกฮูก้า (Huga Falls)
ซึงเป็ นนํ.าตกทีใหญ่ทสุี ดของเกาะเหนือ ชมสายนํ.าทีไหลผ่านโตรกหิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองมาตามาตา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ @.9B ชัวโมง) เมืองเล็กๆน่ารัก
นําท่านชมหมู่บา้ นฮอบบิท (Hobbiton Movie Set) หมูบ่ า้ นในภาพยนตร์ดงั เรือง The Hobbit และ
The Lords of The Ring มีจาํ นวน CC หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุม
ไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน ให้ทา่ นได้สมั ผัสประสบการณ์เบือ. งหลังของ
สถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้
กํากับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ทา่ นได้ชนชมพื
ื
น. ทีอันสวยงามของฟาร์มเลีย. งแกะ ทีมีพน.ื ทีมากกว่าพัน
เอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ อันตระการตา จากนัน. นําท่านเดินทางกลับสู่
ตัวเมือง อ๊อคแลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .BB ชัวโมง) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ และ
ยังเป็ นเมืองสําคัญและเป็ นเมืองศูนย์รวมเศรษฐกิจของเกาะเหนือ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนัน. นําท่านเข้าสูท่ พั
ี กโรงแรมระดับ 9 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํา<
วันที ห" ้า
เช้า

". น.
. น.

อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม จากนัน. นําท่านชม เมืองอ็อคแลนด์ ได้ชอว่
ื าเป็ นเมืองแห่งการล่อง
เรือใบ เมืองทีใหญ่เป็ นอันดับหนึงและเป็ นเมืองทีสําคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน ของเกาะ
เหนือ นําชมท่าเรือริ มอ่าวทีสวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ชมวิ วของยอด
เขาอีเดน เป็ นภูเขาไฟทีดับแล้ว ผ่านชมหมูบ่ า้ นพาเนลล์ ทีเป็ นอาคารบ้านเรือนสมัยตัง. เมืองอ็อค
แลนด์ เมือเวลาผ่านไปได้มกี ารปรับปรุงให้ดขี น.ึ โดยพัฒนาหมูบ่ า้ นนี.ให้เป็ นร้านค้าและร้านอาหาร
จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เดินทางออกจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG492
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลีย" น ขึนอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซม
ถนน สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์ อืนๆ
ที ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์
เป็ นต้น ซึง" อาจมีการปรับเปลีย" นแปลงตามความ
เหมาะสม โดยจะคํานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริ การ

- ส.ค. / - ก.ย. / - ต.ค. / - ต.ค./ - พ.ย./ - ธ.ค.

นิ วซีแลนด์ เกาะเหนื อ
อ็อคแลนด์-โรโตรัว วัน คืน /TG
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตากว่
ํ า @ ปี พักกับผูใ้ หญ่ @ ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า @ ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุตากว่
ํ า @ ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดียว เพิมท่านละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตั Bวเครื<องบิ น ท่านละ

- ส.ค. /
- ก.ย.
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- ต.ค. / - ต.ค.
- พ.ย./ - ธ.ค.
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ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมวีซ่าแบบกรุป๊ และค่าบริ การท่านละ ", บาท
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ , บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง
***บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิF ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ!ามัน ในกรณี ที<สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ< มเติ มภายหลัง***

หมายเหตุ
• การเดิ นทางในแต่ละครัง! จะต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที< เป็ น ผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตาํ< กว่า ท่าน หากผู้โดยสารมี
จํานวนตํา< กว่าจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิF ในเปลี<ยนแปลงรายการการเดิ นทางและเปลี<ยนแปลง
อัตราค่าเดิ นทาง
• การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-25 วัน ดังนัน! จึงขอความร่วมมือ
ในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื<นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
ทัง! นี! เพื<อเป็ นผลดีและความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนิ นการขอวีซ่า
• กรณี ท่านที< ต้องการเดิ นทางโดยแยกกลับ ไม่ต้องการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจํานงกับเจ้าหน้ าที<
เพื<อทําการจองตั Bวแยกกลับ โดยมีค่าธรรมเนี ยมท่านละ ", บาท และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น วันนับจากวัน
กลับของคณะ และหากมีการเปลี<ยนแปลงวันกลับแล้ว ไม่สามารถเปลี<ยนกลับคืนหรือเปลี<ยนซํา! สองได้
และการแยกกลับโดยใช้ตั Bวหมู่คณะไม่สามารถเปลี<ยนสนามบินที< ออกได้
จะต้องเป็ นสนามบิ นตาม
โปรแกรมทัวร์เท่านัน! หากมีความต้องการแยกกลับนอกเงื<อนไขนี! จะต้องซื!อตั Bวโดยสารเป็ นตั Bวเดี<ยวและ
มีค่าธรรมเนี ยมในการทําตั Bวเดี<ยว เช็คราคาได้จากเจ้าหน้ าที< ทวั ร์
• กรณี ท่านที< มีตั Bวของสายการบินอื<นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั Bวโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื< องจากมีการเกี<ยวข้องกับการยื<นวีซ่า ซึ<งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื<นวีซ่า
พร้อมคณะได้

อัตรานี! รวมบริ การ
• ค่าตั Gวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ ชัน. ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทีระบุ
• ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน @,BBB,BBB บาท เด็กอายุตากว่
ํ า @ ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน JK ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง KBB,BBB บาท (ทัง. นี.เป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน)
• ค่าภาษีน.ํามันเชือ. เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที BL พ.ค. KM@
อัตรานี! ไม่รวมบริ การ
• ค่านํ.าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด (9B กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ากรุป๊ นิ วซี แลนด์และค่าบริ การ ชําระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ ", บาท
• ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ที< จะต้องชําระเพิ< มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ , 00 บาท
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึงขึน. อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
• ค่านํ.าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนํ.าดืมระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋าหรือของทีระลึก
• ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนืองจากโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะขายเน็ตเป็ น
ชัวโมงหรือมีสญ
ั ญาณไวไฟเฉพาะบริเวณล็อบบีข. องโรงแรมเท่านัน.
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ.ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที
เกียวกับวีซ่า หรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ
สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน , บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นที
เหลือจะขอเก็บทัง. หมดก่อนเดินทาง @ วันทําการ มิฉะนัน. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Pไม่คนื เงินมัดจําค่าทัวร์ทงั . หมด

การยกเลิ ก
• หากมีการยกเลิกมากกว่า CK วันทําการแต่ไม่เกิน QB วันทําการบริษทั ขอสงวนสิทธิ Pในการเก็บเงินมัดจําค่าตั Gว
โดยสารเครืองบิน (เงือนไขตามทีทางสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดําเนินการในการยืนวีซ่าแล้ว ขอสงวน
สิทธิ Pในการเก็บค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าท่านละ C,BBB บาท
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า CK วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Pไม่คนื เงินมัดจําค่าทัวร์
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Pไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั . หมด
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืนวีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที B,BBB.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืนวีซ่าท่านละ C,BBB บาท
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั Gวโดยสารเครืองบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Pในการ
คืนเงินมัดจํา กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั Gวโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ Pไม่คนื เงินค่าทัวร์
ทัง. หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน
โรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทัง. ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน. และมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Pในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืนๆ ทีมี
เหตุทาํ ให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจํานวนทัง. หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้า
หรือยกเลิกเทียวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ.าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ า
มาตรฐานได้ ทัง. นี.ขน.ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Pไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในนํ.าหนักส่วนทีเกิน

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนด
ทีชัดเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทัง. นี.เนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า C - K ชัวโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั . หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง. ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีสถานทีเข้าชมนัน. ๆ ปิดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน. ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน. ๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้า
ปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน. ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมที พัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 6 ท่าน / 6 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ $ เตียงเดียว แต่อาจจะได้เป็ น + เตียงใหญ่กบั + เตียงพับเสริ ม โดยใน
กรณี ทีพัก $ ท่านบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบที เสริ มเตียงได้ ดังนัน0 อาจต้องเสียค่าห้องพัก
เดียวเพิ มหรือนอนห้องละ $ ท่านแบบไม่มีเตียงเสริ ม
2. กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึนG มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ Kในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ ง
อาบนํGา ซึงขึนG อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันG ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
ปัจจุบนั การยื<นขอคําร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิ วซีแลนด์ ใช้ระยะเวลาในการอนุมตั ิ วีซ่า
โดยรวมประมาณ - วันหลังจากการยื<นขอคําร้อง และกรุณากรอกข้อมูลเบือ! งต้นให้
ครบถ้วนเพื<อใช้ในการกรอกข้อมูลในการยื<นคําร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี!การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีทํางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน.
(ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน @
เดือนนับจากวันยืนวีซา่ )
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน. (ตัวจริง) โดยระบุ
ั บนั , วันเดือนปี ทเริ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปจจุ
ี มทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนา
บัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน @ เดือนนับจากวันยืนวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือ
รับรองความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตากว่
ํ า 9 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที< เป็ นแม่บา้ น
• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียน
สมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง. นี.เพือแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา
หากไม่มบี ุตรด้วยกัน
ควรคัดหนังสือชีแ. จงเกียวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที< ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ. จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ. จงการรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ. งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ
(กรณีน.ีหากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืนคําร้องขอวีซ่านี.)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน @ เดือนนับจากวันยืนวีซ่า)
o หลักฐานการเงิ น
• บัญชีออมทรัพย์ โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทไม่เกิ น วัน และออกย้อนหลังไม่น้อย
กว่า เดือนและต้องมีตราประทับจากธนาคาร ยอดเงิ นไม่น้อยกว่า หลัก
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง! นี! เพื<อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที< จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื<อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร @ ฉบับ และทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพือชีแ. จงต่อสถานทูตอีก @ ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็
ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีมีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร @ ฉบับ และทํา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชอและความสั
ื
มพันธ์ชแ.ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
• เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องขอหนังสือยินยอมให้ลกู เดินทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรืออําเภอจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจาก
มารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทัง. กับบิดาและมารดา

ทัง. คูจ่ ะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ นโดยมี
ื
การรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชย
ค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึน. โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมทัง. แนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาหรือมารดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
• กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร
• ผูใ้ หญ่อายุเกิน JK ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทีสถานทูตกําหนดให้ พร้อมมีขอ้ ความรับรองจาก
แพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลําพังโดยมิตอ้ งมีผดู้ แู ลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียด
สุขภาพได้จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านัน. และผูเ้ ดินทางทีอายุเกิน JK ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ต
และรูปถ่ายสําหรับไปตรวจสุขภาพด้วย และใบประกันสุขภาพ (จากบริษทั ประกันภัย)
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง.
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง. นี.ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Pในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง. หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทัง. หมด
**กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืนวีซ่าท่านจะต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า
แต่หากกรณีทา่ นทีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน. จะต้องยืนเดียวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
***ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยัง
ประเทศตามทีระบุเท่านัน. การปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน
ขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Pในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน. จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจาก
ทัวร์ออกเดินทางภายใน B วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง. นี.จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื<นขอวีซ่าเข้าประเทศนิ วซีแลนด์
. ชือ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชือ-สกุลเดิม
กรณีมกี ารเปลียนชือหรื อชือ-สกุลเดิม
หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานทีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
*. สถานภาพ โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
/. กรณีทา่ นทีแต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คู ส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชือ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ทีอยูป่ ั จจุ บนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์
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อีเมลล์ (E-mail)………………………………….....................................….(สําคัญมากต้องกรอกทุกท่าน)
8. ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการทีทํานั<นเกียวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
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ตําแหน่งหน้าที (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
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กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักทีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................

=. ชือบุ คคลทีร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผู เ้ ดินทางร่วมครั<งนี< (ระบุ )....................................................................................
@. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน / ปี ทผ่ี านมาหรื อไม่
ไม่เคย เคย (กรณีทเคยให้
ี
ระบุ วนั ที)
ตัง< แต่วนั ที......................................... ถึงวันที................................................. ………….รวม.................... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ< วมือหรื อไม่
ไม่เคย
เคย
กรณีทท่ี านเคยได้รับการสแกนนิ< วแล้ว กรุ ณาระบุ วนั ที ......................................................................................
A. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่
ตัวเอง
มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณีทมีี ผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุ ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุ ความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผู ส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่
เดินทางด้วยกัน ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

