รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-16OCT-30NOV17

เกาะเหนือ : อ๊อคแลนด์ – ถํา้ หนอนเรื องแสง ไวโตโม่ - โรโตรัว – เทาโป
ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี – อโกรโดม – เรนโบว์ สปริงซ์ – บ้ านฮอบบิท
สกาย์ ทาวเวอร์ – นั่งเรื อเฟอร์ รี่ข้ามแม่ นํา้ เอวอน

พิเศษ !!! อาหารคํา่ เมนูฮังงิ ปรุงแบบชาวเมารี

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-16OCT-30NOV17
กําหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560

16 – 22
2 – 8 , 16 – 22 , 30 พ.ย. – 6 ธ.ค.

วันแรก

กรุงเทพฯ - อ๊ อคแลนด์

16.00 น.
18.45 น.

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

วันทีส่ อง

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล

10.45 น.

เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็ วกว่าประเทศไทย 5 ชม
** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนําเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เมื องแฮมิลตัน เป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่กว้าง มีแม่น้ าํ ที่สําคัญ HAMILTON GARDENS ซึ่ งมี
ดอกไม้สีส ดใสนานาชนิ ด ที่ มีชื่ อ เสี ย ง จากสวนทัว่ โลก มาจัดไว้หลากหลายรู ปแบบ นอกจากนั้น HAMILTON
CITY ยังเป็ นเมืองที่เหมาะแก่การเรี ยน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงคือ THE WAIKATO UNIVERSITY เป็ น
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั SUDIMA HAMILTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

คํา่

วันทีส่ าม

ถํา้ หนอนเรื องแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่ ถํา้ หนอนเรื องแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)
ถํ้าไวโตโมเป็ นถํ้าที่ใหญ่ที่สุดในนิ วซี แลนด์ ภายในถํ้านั้นเป็ นที่อยู่ของหนอน
เรื องแสงนับล้านตัว ประกอบไปด้วย 3 ถํ้าหลักคือ RUAKURI CAVE,
ARANUI CAVE และ GARDNER'S GUT ทั้งหมดมีหินงอก หิ นย้อย และ
หนอนเรื องแสงที่งดงามมากๆ มีความสวยงามราวกับดวงดาวในท้องฟ้ายามคํ่า
คืน นําท่านชมความงามของหิ นงอกหิ นย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12
ล้านปี ท่านจะได้พบกับห้องโถงที่เรี ยกว่า คาธี ดลั ล์ ที่มาของชื่ อนี้
คือเพราะมีหินงอกหิ นย้อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ งของห้อง มีลกั ษณะ
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กลางวัน
บ่ าย

คํา่

คล้ายออร์แกนที่ใช้ในโบสถ์ มีนกั ร้องชื่อดังหลายท่าน ได้เคยมาอัดเสี ยงที่ถ้ าํ แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารี อาศัยอยูเ่ ป็นจํานวนมาก
และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของเกาะเหนื อ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึ งมีบ่อโคลน
ร้อนมากมาย ทําให้เป็ นที่มาของชื่อเรี ยกขานอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ว่า เมืองแห่ งซัลเฟอร์ (SULPHUR CITY) เพราะ
บรรดาบ่อโคลนทั้งหลายนี้ ได้ปล่อยซัลเฟอร์ หรื อกํามะถันออกมากระจายไปทัว่ เมือง นอกจากนี้ ยงั มีบ่อนํ้าแร่ นํ้าพุ
ร้อนมากมายทําให้เมืองโรโตรัวกลายเป็ นเมืองสปาธรรมชาติช้ นั เยีย่ มของนิวซีแลนด์อีกด้วย นําท่านสู่ TE PUIA ศู นย์
วัฒนธรรมชาวเมารี เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอ
เครื่ องนุ่ งห่ ม ชมบ่อนํ้าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิ ดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิ น
และ แร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิ ดจากพลังความร้ อนใต้พ้ืนดิ นในบริ เวณนี้ ข้างในศูนย์มีชาวเมารี มาสาธิ ตการ
แกะสลักไม้และทําเครื่ องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรื อโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบํา
เมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – นํา้ ตกฮูก้า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พนั ธุ์
ปลาเทร้ า ที่มีจาํ นวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้น
เฟิ ร์ นสี เงินสัญลักษณ์ของประเทศ จากนั้นนําท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME)
เป็ นฟาร์ มเลี้ยงแกะซึ่ งปรับปรุ งเป็น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก นั่นคือ การตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมี หลายๆ แห่ งในประเทศ
นิ วซี แลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดนํ้า
นมวัว และ การแสดงสุ นขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นขั แสนรู ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เมื องเตาโป เมืองซึ่ งตั้งอยู่รืมทะเลสาบเตาโปซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เกิด จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาด
ใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซี แลนด์เป็ นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะนํ้าตกฮูกา้ นํ้าตกสี
ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณนํ้าที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ กําเนิดมาจากแม่น้ าํ ไวกาโต้ ซึ่ งไหลมา
จากทะเลสาปเตาโป
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ ทีป่ รุงแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดง โชว์ พืน้ เมืองของชาวเมารี
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

คํา่
วันทีห่ ้ า

โรโตรัว – เมืองมาทามาท่ า - ฮอบบิตัน (HOBBITON) – อ๊ อคแลนด์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องมาทามาท่ า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ต้ งั อยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนื อของนิวซี แลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไป
ด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ ม โดยเฉพาะฟาร์ มที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของเมืองชื่ อว่า บ้ านฮอบบิท( HOBBIT HOLES)
สถานที่หลักสําหรับถ่ายทําฉากภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยงจํานวนหลายเรื่ อง เช่น ปี เตอร์ แจ็คสัน ( PETER JACKSON)
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กลางวัน
บ่ าย

คํา่

ภาพยนตร์ ไตรภาคเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบาล
นิวซีแลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถานที่แห่ งนี้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON) เป็ น
หมู่บา้ นซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็ นเนิ นสู งอยู่เหนื อเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟรโด
แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่น้ ี ยงั เป็ นจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายของการผจญภัยในนิ ยายเรื่ อง เดอะฮอบบิท และ
เดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์
รับบประทานอาหารภายใน HOBITTION
จากนั้น นํา ท่ า น เดิน ทางกลับ สู่ เมื อ งอ๊ อ คแลนด์ เมื อ งที่ ใหญ่ เ ป็ นอัน ดับหนึ่ ง เป็ นเมื อ งที่ สําคัญทางด้า นการเรี ย น
การศึกษา การเงินของนิ วซี แลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่
ตั้งอยูบ่ นเนินเขา จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์ แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่น
บุกเบิก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั RYDGES AUCKLAND หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

อ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – สกาย์ ทาวเวอร์ – ล่ องเรื อเฟอรรี่ข้ามแม่ นํา้ เดวอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่าน ชมเมื องอ๊ อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ ง เป็ นเมืองที่สําคัญทางด้านการเรี ยน การศึกษา การเงินของ
นิ วซี แลนด์ชมอ่ าวที่ สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้ อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐี ที่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์ แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนั้นนํา
ท่านขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่างาม ของเมือง จากนั้นให้ท่านนัง่ เรื อเฟอร์รี่
ข้ามฝั่งที่เดวอน พอร์ต และเลือกซื้อของฝากท้องถิ่นตามอัธยาศัย
รับบประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรี ทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA
MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่ งเป็ นแหล่งขายสิ นค้านานา
ชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
รับประทานอาหารคํา่ แบบบุฟฟเฟต์ และดื่มดํา่ บรรยากาศ ณ SKY CITY HOTEL
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั RYDGES AUCKLAND หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

คํา่
วันทีเ่ จ็ด

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 492
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

13.10 น.
20.25 น.
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อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มีเตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

70,900.68,900.61,900.54,900.12,900.-

47,900.45,900.40,900.36,900.11,900.-

***หมายเหตุ
-ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจํานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป
-ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 15 ท่ าน
-ราคาไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์
-ไม่ รวมค่ าวีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน /
-โปรแกรมนีไ้ ม่ มีแถมกระเป๋าเดินทางนะคะ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
ค่าทําหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
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ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่ วง ปี ใหม่ ,สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาํ การจองหากลูกค้ามีความจําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กําหนดและทางบริษทั 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 ามัดจํา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบินและผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ ามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นํา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ เนื่องจากการท่ องเทีย่ วนีเ้ ป็ นการ
ชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
การใช้ บริการนั้นทีท่ างทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางตํา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 20 วัน
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เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทําวีซ่าก่ อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทําการ) ***
1. สํ าหรับบุคคลทัว่ ไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทาํ งาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั หรื อใช้ เอกสารเป็ น
BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ทีท่ างธนาคารออกให้ เท่ านั้น
หนังสื อรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงานบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองการทํางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองบริ ษทั ต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาํ ธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาํ หนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ) ไม่สามารถใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการเพียง
หลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สํ าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สํ าหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรื อมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสื อยินยอม
จากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 15 ปี ขอสําเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีทบี่ ิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สํ าหรับบุคคลทีถ่ ือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มีถนิ่ พํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผล
วีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-16OCT-30NOV17
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่ เกิน 18 ปี เป็ น เดีย่ ว ครอบครัวละ 6,100 บาท
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 งกายสุ ภาพ
ทั้งนีท้ างบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-16OCT-30NOV17
กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันทีเ่ ริ่มทํางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ าํ งาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตําแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทาํ งาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

