รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-10APR-16APR20

ชมเมือง แฮมิลตัน - อ๊ อคแลนด์ - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม ชมการตัดขนแกะ
ชมการแสดงโชว์ พนื้ เมืองของชาวเมารี
หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่ า) ถา้ หนอนเรื องแสง (ไวโตโม่ )
พิเศษ นาท่ านล่ องเรื อใบ + ไวน์ ท่านละ 1 เเก้ ว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี้
 พิเศษ นาท่ านล่องเรื อใบ + ไวน์ ท่านละ 1 เเก้ว
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุภาพ อ่อนน้อม
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
กาหนดการเดินทาง
เดือน เมษายน 2563

10 - 16

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-10APR-16APR20

วันที่ 10 เมษายน 2563
15.00 น.

18.45 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้ อมรั บ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซี แลนด์ มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่ ออ๊ คแลนด์โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่ 11 เมษายน 2563
10.45 น.
กลางวัน
บ่ าย

ค่า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

สนามบินอ๊ อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน

เดินทางถึงเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซี แลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน เป็ นเมืองที่มีพ้นื ที่กว้าง มีแม่น้ าที่สาคัญHAMILTON GARDENS ซึ่งมีดอกไม้สี
สดใสนานาชนิดที่มีชื่อเสี ยง จากสวนทัว่ โลก มาจัดไว้หลากหลายรู ปแบบ นอกจากนั้น HAMILTON CITY ยัง
เป็ นเมืองที่เหมาะแก่ การเรี ยน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงคือ THE WAIKATOUNIVERSITY เป็ นมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาล
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก NOVOTEL HAMILTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 12 เมษายน 2563
เช้ า

สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์

หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรั ว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่ าเมารี - รั บประทานอาหารค่า ที่ปรุ งแบบชาว
เมารี - ชมการแสดง เมารี คอนเสิ ร์ต

รั บประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่ า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ต้ งั อยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซี แลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อม
ไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ ม โดยเฉพาะฟาร์ มที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า บ้ านฮอบบิท( 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 รั ฐบาล
นิวซี แลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิ ตัน (HOBBITON)
เป็ นหมู่บา้ นซึ่ งเป็ นที่ต้งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็ นเนิ นสู งอยู่เหนื อเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้ นส์
โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่น้ ียงั เป็ นจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายของการผจญภัยในนิยายเรื่ อง
เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์
รั บประทานอาหารกลางวัน ภายในหมู่บ้านฮอบบิท
นาท่านสู่ TE PUIA ซึ่ งเป็ นศูนย์วฒั นธรรม และศู นย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ เช่ น หอประชุ ม
ของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่ องนุ่ งห่ ม พร้ อมชมบ่ อน้า พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่
เกิดขึ้นจากพลังความร้ อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้ อนใต้
พื้นดินใน นาท่านได้ ชมนกกีวี (KIWI HOUSE) นกที่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศนิ วซี แลนด์ ซึ่ งปั จจุบนั หาดูได้
ยากมาก
รั บประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุ งแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดงโชว์ พื้นเมืองของชาวเมารี
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก MILLENNIUM ROTORUA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-10APR-16APR20

วันที่ 13 เมษายน 2563
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

โรโตรั ว – อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ – เรนโบว์ สปริ ง - เทาโป – น้าตกฮูก้า

รั บประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็ นฟาร์ มเลี้ยงแกะซึ่ งปรั บปรุ งเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่ มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซี แลนด์แต่ที่
อโกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมี
การแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดน้ านมวัว และ การแสดงสุ นขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นขั แสนรู ้ จากนั้นนาท่าน
เดิน ทางสู่ เรนโบว์ สปริ งซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุ รั กษ์พนั ธุ์ ปลาเทร้ า ที่มีจานวนนับหมื่ นตัวจาก
ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิ ร์นสี เงินสัญลักษณ์ของประเทศ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่ งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็ นทะเลสาบที่เกิด จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาด
ใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซี แลนด์เป็ นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้ าท์ แวะ ชมน้าตกฮู ก้า
HUKA FALL น้ าตกสี ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณน้ าที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ กาเนิ ดมา
จากแม่น้ าไวกาโต้ ซึ่ งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป (ท่ านสามารถเลือกซื้ อกิจกรรมเสริม เล่ นเรื อเร็ว HUKA JET ได้ ไม่
รวมในราคาทัวร์ กรุณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก MILLENNIUM ROTORUA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 14 เมษายน 2563
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ถา้ หนอนเรื องแสง – ชมเมืองอ๊ อคแลนด์ – เขาอีเดน

รั บประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ ถา้ หนอนเรื องแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ าไวโตโมเป็ นถ้ าที่ใหญ่ที่สุดใน
นิ วซี แลนด์ ภายในถ้ านั้นเป็ นที่ อยู่ ของหนอนเรื อ งแสงนับล้า นตัว ประกอบไปด้วย 3 ถ้ า หลักคือ RUAKURI
CAVE, ARANUI CAVE และ GARDNER'S GUT ทั้งหมดมีหินงอก หินย้อย และ หนอนเรื องแสงที่งดงามมากๆ
มีความสวยงามราวกับดวงดาวในท้องฟ้ ายามค่ าคื น นาท่าน ชมความงามของหิ นงอกหิ นย้ อย ที่เกิ ดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ท่านจะได้พบกับห้องโถงที่เรี ยกว่า คาธี ดลั ล์ ที่มาของชื่อนี้คือเพราะมีหินงอกหินย้อยที่อยู่
ภายในมุมหนึ่งของห้องมีลกั ษณะคล้ายออร์ แกนที่ใช้ในโบสถ์ มีนกั ร้ องชื่อดังหลายท่านเคยมาอัดเสี ยงที่ ถ้ าแห่งนี้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สาคัญทางด้านการเรี ยน การศึ กษา
การเงินของนิวซี แลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้ อยลา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐี ที่ต้ งั อยู่

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-10APR-16APR20

ค่า

บนเนินเขา จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์ แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้ านค้าเก่ าแก่ รุ่น
บุกเบิก ผ่านชมบ้านเศรษฐี ที่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา นาท่าน ขึ้นเขาอีเดน (MT.EDEN) ภูเขาไฟที่ดบั แล้ว ที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ท้งั เมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 15 เมษายน 2563
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

รั บประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้ อยลา นาท่านล่ องเรื อ PRIDE OF AUCKLAND ที่จะให้คุณสัมผัสกับ
การล่องเรื อในเมืองแห่งเรื อใบ พร้ อมทั้งดื่มด่าบรรยากาศสุ ดชิลและจิบไวน์แดงท่านละ 1 แก้ว (มีเบี ยร์ และ SOFT
DRINK ให้ เลือกกรณีไม่ ดื่มไวน์ ) ส่ วนใจกลางเมืองอ็อคแลนด์ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ งอีกมากมายให้คุณได้เพลิดเพลิน ใช้
เวลาในการล่อ งเรื อ ประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง จากนั้น นาท่า นเดิ นทางสู่ สกายทาวเวอร์ เป็ นจุ ดสั งเกตที่ เด่ นที่ สุ ด
ของอ๊อคแลนด์ หอคอยมีความสู ง 1,076 ฟุต (328 เมตร) และมองเห็นวิวได้ไกลถึง 80 กิโลเมตรในทุกทิศทาง คุณจะ
ได้ชมทัศนียภาพของเมือง มองเห็นบริ เวณท่าเรื อไปจนถึงภูเขาจุดชมวิวหลักนั้นมีพ้ืนเป็ นกระจก คุณสามารถส่ ง
โปสการ์ ดจากตูจ้ ดหมายที่อยู่สูงที่สุดในซี กโลกใต้ หรื อจะลองสารวจโอกแลนด์จากคอมพิวเตอร์ หน้าจอสัมผัสก็ได้
สู งขึ้นไปยังมีจุดชมวิวที่สอง ซึ่ งมีผนังจากพื้นถึงเพดานเป็ นกระจกเกือบทั้งหมด
รั บประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยสกายทาวเวอร์
จากนั้น ให้ ท่ า นช้ อ ปปิ้ งอย่ า งอิ ส ระในย่ า นใจกลางเมื อ งบนถนนควี น สตรี ท มอลล์ NEW MARKET และ
VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่ งเป็ นแหล่ง
ขายสิ นค้านานาชนิด และร้ านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 16 เมษายน 2563
เช้ า
14.50 น.
20.50 น.

อ๊ อคแลนด์ – ล่ องเรื อใบชมวิวพร้ อมจิบไวน์ ท่านละ 1 แก้ ว - สกายทาวเวอร์ - ช้ อปปิ้ ง

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

รั บประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจากอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง
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*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิน

ราคาไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

79,900.76,900.69,900.63,900.13,500.-

56,900.53,900.45,900.41,900.13,500.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มีเตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 15 ท่ าน ***

*** ไม่ รวมค่ าวีซ่าเดี่ยว 6,000 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,700 บาท ต่ อ ท่ าน ***
อัตราค่ าบริ การนี้รวม
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 เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริ การนี้ไม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินไทยกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 6,000 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,700 บาท ต่ อ ท่ าน*
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่ อวัน ต่ อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรี ยญนิวซี แลนด์ดอลล่ า/ท่ าน)
ค่ าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่ มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็ วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
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ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริ ษัทให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บค่า ทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่ อ นออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บค่า ทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่ อ นออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่า นิ วซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดและทางบริ ษัทฯต้ องออกตั๋วกับทางสายการบิ นทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริ การ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
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
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตั๋วได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิ วซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิ น และ ผลวีซ่า
ของท่ านไม่ ผ่าน บริ ษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซี แลนด์
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กับทางบริษัทฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
** การยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซี แลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) **
*** เนื่ องจากสถานทูตนิวซี แลนด์ เปลี่ยนระเบียบใหม่ การยื่นขอวีซ่านิวซี แลนด์ ต้องส่ งเอกสารไปพิจารณาที่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเอกสารที่ยื่นจะต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ***
1. สาหรั บบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่ มเก่ าให้ แนบมาด้ วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บา้ น / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวติ ) ใบมรณะบัตร ต้ องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ชื่ อ – นามสกุล ตรงตามหน้ า PASSPORT
(อัพเดตยอดเงินก่ อนวันที่จะยื่นวีซ่าไม่ เกิน 30 วัน)
จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) *** ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ได้ ***
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หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริ ง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริ ษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีป ระกอบธุ ร กิจส่ ว นตัว ใช้สาเนาทะเบี ยนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัด ไม่ เกิน 3 เดื อน) หรื อ ส าเนาใบทะเบีย น
พาณิ ชย์ และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ พร้ อมประทับตรายางบริษัท

3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตรข้าราชการ
เพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรั บเด็กนักเรี ยน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
3. สาหรั บเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ทาจากที่ว่าการอาเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ ) (ภาษาอังกฤษ)
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา) (ภาษาอังกฤษ)
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา(ภาษาอังกฤษ)
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรื อ มารดา (ภาษาอังกฤษ)
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั บุตร (ภาษาอังกฤษ)
4. สาหรั บบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้ อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กับทางสถานทูต)
หมายเหตุวีซ่า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ ป วีซ่าจะไม่ ติดในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผ้ เู ดินทาง มีตั๋วเอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนั ดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริ ษัทใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
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หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้า เมืองห้ามผูเ้ ดิ นทาง เนื่ องจากมีสิ่ง ผิดกฎหมาย 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 ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่า ช้าของสายการบิ น โรงแรมที่พกั ในต่ างประเทศ
เหตุก ารณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษ ทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นส าคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บริ การนั้ นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 15 วัน
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