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HHHeeellllllooo   NNNeeewww   ZZZeeeaaalllaaannnddd   666   dddaaayyysss   
TTTHHHEEE   HHHOOOBBBBBBIIITTT   TTTOOOUUURRR   

โดยเคร่ืองบินโบอิง้ 787โดยเคร่ืองบินโบอิง้ 787โดยเคร่ืองบินโบอิง้ 787---9 ดรีมไลน์เนอร์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองล ำใหม่ล่ำสุดของบินกำรบินไทย9 ดรีมไลน์เนอร์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองล ำใหม่ล่ำสุดของบินกำรบินไทย9 ดรีมไลน์เนอร์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองล ำใหม่ล่ำสุดของบินกำรบินไทย   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศนิวซีแลนด ์ชมฮอบบิทตนั มวีูเซต็หมู่บำ้นชำว 
ฮอบบิทของภำพยนตรเ์ร่ืองดงั “The Lord of The Rings” และ  
เร่ือง “The Hobbit “ท่ีสร้ำงควำมประทบัใจให้กบัผูค้นทัว่โลก  

 ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
 ศนูยว์ฒันธรรมชำวเมำรี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ีชมบ่อ

น ้ำพุรอ้น บ่อโคลนเดอืด 
 เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถำนอนุรกัษ์พนัธุป์ลำเทรำ้ และชมสตัวพ์ืน้เมอืงของนิวซแีลนด์ 
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวั ชมกำรแสดงของแกะพนัธุต่์ำงๆ 
 ทะเลสำบเทำโป เป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งทีอ่ำศยัของปลำเทรำ้สรีุง้อำศยัอยู ่ 

 ถ ำ้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัดัง่ดวงดำวบน

ทอ้งฟ้ำ 
 หมู่บ้ำนของชำวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์

ไตรภำคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบิท 

   

      

   

   

   

         
ก ำหนดกำรเดินทำง  3 – 8, 24-29 พฤษภำคม 2561 

  7 -12, 21 – 26 มิถุนำยน 2561 

  5 – 10,26 -31 กรกฎำคม 2561 
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วนัแรกของกำรเดินทำง       กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง       อ็อคแลนด ์ชมเมือง – สะพำนฮำรเ์บอร ์– ย่ำนควีนส ์สตรีท   

     

 

   

   

   
15.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 2  แถว D เคำนเ์ตอร์

สำยกำรบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.45 น.  เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491  โดยเครือ่งโบอ้ิง 787-9 ดรีมไลนเ์นอร ์

บนิตรงสู่อ็อคแลนดป์ระเทศนวิซีแลนด ์

 

   
 
12.05 น.  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง   

  น าทา่นเดินทางสู่ตัวเมือง 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

   ชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง และเป็นเมืองที่ส าคัญทางด้านการค้า  

 การศึกษา การเงิน น าทา่นชมทา่เรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล า น า

ทา่นผ่านอ่าวของเมืองออ็คแลนด์ที่สวยงามสามารถมองเหน็สะพานฮาร์เบอร์ และเรีอ

เป็นร้อย ๆ ล าตามริมอ่าว  ชมเขำอีเดน ภเูขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเหน็ทวิทศัน์

ของ เมืองออ็คแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากน้ันให้

ทา่นได้ช้อปป้ิงและเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัยบนถนนควีนส ์ ซ่ึงเป็นแหล่งขายสนิค้านานาชนิด   

ค ำ่     รบัประทำนอำหำรค ำ่  อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – อ็อคแลนด ์

2 
อ็อคแลนดช์มเมือง – สะพำนฮำรเ์บอร ์ - เมำ้ทอี์เดน 

ย่ำนควีนสส์ตรีท ชอ้ปป้ิง 

3 

ฮำมิลตั้น– มำตำมำตำ ชมหมูบ่ำ้นฮอบบทิและฟำรม์  

โรโตรวั – ชมศูนยว์ฒันธรรมของชำวเมำรี  

ชมกำรแสดงของชำวเมำรี (พรอ้มอำหำรค ำ่) 

4 
โรโตรวั – เรนโบว ์สปริงค ์– อโกรโดม–ทะเลสำบเทำโป 

ชมน ้ ำตกฮูกำ้ – ชมกำรกระโดดบนัจ๋ี – โรโตรวั 

5 โรโตรวั – ถ ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

6 อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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     น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

 
 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง       ฮำมิลตั้น–  มำตำมำตำ ชมหมู่บำ้นชำวฮอบบทิ และฟำรม์   -  โรโตรวั  

 ชมศูนยว์ฒันธรรมของชำวเมำรี – กำรแสดงของชำวเมำรี  พรอ้มอำหำรค ำ่ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เย่ียมชม หมู่บำ้นของชำวฮอบบทิ 

( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผัสประสบการณ์เบ้ืองหลังของสถานที่ถ่าย

ท าภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบ

บิท ขอผู้ก ากบั เซอร์ปีเตอร์ แจค๊สนั ให้ทา่นได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงามของฟาร์ม

เล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไม

เรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อนัตระการตา น าชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดัง

เร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้า

และบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน 

เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก   

   จากน้ันเดินทางสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารี   

 อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหาร   

 ได้โดยการน าเน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากน้ี

เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของเกาะเหนือที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมากที่สดุ น าทา่นสู่ TE PUIA ซ่ึงเป็นศูนย์

วัฒนธรรมและศูนย์   ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิ การแกะสลักไม้ และการทอ

เคร่ืองนุ่งห่ม     พร้อมชมบ่อน า้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกดิข้ึนจากพลังความ

ร้อนใต้พิภพ   ที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ  

   น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กั  ROTORUA – SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL   

   หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่     รบัประทำนอำหำรที่ปรุงแบบชำวเมำรี  พรอ้มชมโชวก์ำรแสดงของชำวเผ่ำเมำรี  

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง โรโตรวั– อโกรโดม - เรนโบว ์สปริงส ์-ทะเลสำบเทำโป ชมน ้ำตกฮูกำ้ 

 ชมกำรกระโดดบนัจ้ี - โรโตรวั 

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
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   น าทา่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว 

   ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆที่เดินเรียงรายบนเวทใีห้ทา่นชมและแสดง  

   ความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกนัของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ทา่นสัมผัสถึงความ 

   น่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ 

   และการต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้  น าทา่นสู่ เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS) 

   สถานอนุรักษ์พนัธป์ลำเทรำ้ ที่มีปลาเทร้านับหม่ืนตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตาม    

  ธรรมชาติและทา่นยังสามารถชมต้นเฟิร์นสเีงินซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ 

เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรไทย 

   จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสำบเทำโป ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุของประเทศนิวซีแลนด์  

 และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสรุ้ีง น าทา่นชมน ้ำตกฮูกำ้ อนังดงามของแม่น า้ไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ 

และข้ามช้ันหินสงู 11 เมตร กลายเป็นน า้ตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากน้ียังไห้ทา่นได้ชมกำรนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊ 

ที่ต่ืนเต้นของเกาะเหนือ และชมกำรกระโดดบนัจ้ี ที่เป็นกฬีายอดนิยมเพ่ือทดสอบความกล้าจากนักทอ่งเที่ยวทั่วโลกเม่ือ

มาเยือนนิวซีแลนด์  

**(รายการเจท็โบ๊ทและการกระโดดบนัจี้ เป็นทวัรน์อกรายการ ส าหรบัท่านทีต่อ้งการจะร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อ

หวัหนา้ทวัร)์  

   จากน้ันเดินทางกลับสู่เมืองโรโตรวั  

ค ำ่     รับประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง โรโตรวั – ถ ้ ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน   

  เขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ า้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียง 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบำรบ์คิีว ณ ภตัตำคำร 

   จากน้ันน าทา่นเข้าชม ถ ้ ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ า้ที่มี    

   หนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค ่า    

   คืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน าทา่นน่ังเรือ    

  เข้าไปในถ า้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและทา่นจะได้ชมความ    

  งดงามของถ า้หินงอกหินย้อยที่เกดิข้ึนตามธรรมชาติเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่

พลาดไม่ได้ หลังจากน้ันน าทา่นกลับ เมืองอ็อคแลนด ์อิสระให้ทา่นได้ ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสนิค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซ่ึงบน

ถนนควีนส ์ซ่ึงเป็นแหล่งขาย  สนิค้านานาชนิดให้ทา่นได้เลือกซ้ือมากมาย  

ค ำ่         รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ รำ้นอำหำรไทย   

   น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กั  AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

 



 

TMTJBWHTGAKL_ NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit ) 

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

 

 

   
   

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น าทา่นอสิระช้อปป้ิง  

จากน้ันเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองออ๊คแลนด์  

14.10 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492 

20.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

 

NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit ) 
ก ำหนดกำรเดินทำง   24-29 พฤษภำคม 2561 

  7 -12, 21 – 26 มิถุนำยน 2561 

  5 – 10,26 -31 กรกฎำคม 2561 

คณะผู้เดินทำง 
รำคำรวมตัว๋ 
พฤษภำคม 
มิถนุำยน 

รำคำรวมตัว๋ 
กรกฎำคม 

รำคำไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 
ตลอดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่ำน/ห้อง  69,900.- 72,900.- 46,900.- 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  64,900.- 67,900.- 42,900.- 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 61,900.- 64,900.- 40,900.- 
เดก็อำยุต ำกว่ำ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 57,900.- 60,900.- 37,900.- 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  8,900.- 8,900.- 8,900.- 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ท่ำนที ่3 ลด 1,000.- 1,000.- 1,000.- 

รำคำทวัรร์วมค่ำวีซ่ำกรุป๊ หรือ วีซ่ำครอบครวัแล้ว หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  2,500 บำท หรอืมเีหตุจ ำเป็นตอ้ง
ใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ำกอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำขึน้อยูก่บั
เอกสำรของทำ่น ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   

*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำน ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื เปลีย่นแปลงรำคำ 

*** รำคำนี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ (ปรบัภำษีน ้ำมนั ณ วนัท่ี 21ส.ค.60) 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป หำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรต ่ำกวำ่ 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อน

กำรเดนิทำงหรอื เปลีย่นแปลงรำคำ  
*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหำกสำยกำรบนิเปลีย่นแปลงรำคำหลงัจำกออกรำคำน้ีไปแลว้ 
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*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้ หรอื
จ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำง 

*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให้ 

***  กรณีลกูคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบหรอื
คนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไมไ่ดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   

*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไมท่ ำประกนักำรเดนิทำงให ้เน่ืองจำกไม่ตรงตำม
เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์

* ที่นั่งส าหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำน้ีรวม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG)  
 คำ่โรงแรมทีพ่กั (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุ, คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่ำนัน้  เง่ือนไขกำรคุ้มครอง 
 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอืกรณุำตดิต่อสอบถำม

กบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80ปีขึน้ไป  (ลกูคำ้ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 
 ลกูคำ้อำยุ 1-15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคำ้ทีไ่ม่ไดต้รงตำมเงื่อนไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ท่ำนตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษิทัฯ หรอืท ำประกนักำรเดนิทำงเอง 
 คำ่น ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ และคำ่ภำษสีนำมบนิ ณ  วนัที ่3  กมุภำพนัธ ์2560 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำ

ตำมภำษนี ้ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หลงัจำกนี้ 
 รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้ำ่นละ 3,000 บำท 
 คำ่วซี่ำกรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หำกต้องกำรย่ืนวีซ่ำเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 2,500 บำท หรือ 

จ ำเป็นต้องใช้พำสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ำยค่ำวีซ่ำเพ่ิม 

อตัรำน้ีไม่รวม 
 คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คำ่แปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกคำ่วซี่ำ 
 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมัต่อทำ่น) 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เคร่ืองด่ืมและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 



 

TMTJBWHTGAKL_ NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit ) 

 

 คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำทปิไกด ์คำ่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน  
 โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะไมม่พีนกังำนยกกระเป๋ำ ทำงลกูคำ้ควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง  
 ไม่มีแจกน ้ำด่ืมบนรถและไม่รวมกระเป๋ำ 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 
 
เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 เกบ็เงินค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท เป็นเงินสด ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งทำ่น ทำ่นตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำงบรษิทัฯ เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัทำ่นในกำรท ำวซี่ำ กอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดำห ์) ในขอกำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศ
นิวซแีลนด ์หำกเอกสำรท่ำนล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดหรอืไม่ครบตำมมำตรฐำนทีส่ถำนทตูก ำหนดในเรื่องกำรงำน และกำรเงนิ หรอื
กำรใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลท ำใหส้ถำนทูตปฏเิสธกำรออกวซี่ำ  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
หรอืหำกออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไมส่ำมำรถคนืคำ่ตัว๋ไดเ้พรำะเป็นเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  14 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอผลวี
ซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแล้วขอช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด หำกบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อนวนัเดินทำง 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 

เงือ่นไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึง่ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้ 

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 31-50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 แจง้ล่วงหน้า 21-30วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่าค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจง้ล่วงหน้า 1-20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด รวมถงึหากยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่

มกีารคนืเงนิทัง้หมด 

เอกสารในการขอวีซ่า 
 หนงัสอืเดนิทำงมอีำยุไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
 รปูถ่ำย 2 รปู ขนำด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
 ใบรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่ (ใชภ้ำษำองักฤษเทำ่นัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกจิกำร 
- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรบัรองจำกตน้สงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 
 หลกัฐำนกำรเงิน ใช้ส ำเนำสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืฝำกประจ ำ ยอ้นหลงั 6 เดือน หรอื statement ย้อนหลงั 6 เดือน  (กำรยื่นวี

ซ่ำใช้เวลำประมำณ 10 -15 วนั ท ำกำรขึน้อยู่กบัสถำนฑูต)  
 เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะ 
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 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มเอกสำรส ำเนำ ทะเบยีน
บำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำ 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนาบตัรนกัเรียน 
หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นชื่อ (ถำ้มสี ำคญัมำก) 
 กรณีถำ้เป็นครอบครวัทีม่สีำม ีภรรยำ และมบีตุรอำยุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยื่นวซี่ำรวมกนัไดเ้ป็นวซี่ำครอบครวั 
 กรุณำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 หำกท่ำนตอ้งกำรใชห้นงัสอืเดนิทำงไปประเทศอื่นก่อนเดนิทำงกบัเรำ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่พรำะหำกยื่นหนงัสอืเดนิทำงเขำ้ไปใน

สถำนทตูแลว้ไม่สำมำรถเอำหนงัสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกว่ำจะถงึก ำหนดวนัออกวซี่ำ 
 ระยะเวลำในกำรยื่นวซี่ำประมำณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทำง(PASSPORT)ทีย่ื่นเขำ้สถำนทตูแลว้ไม่สำมำรถดงึออกมำจำกสถำนทตูได้

จนกว่ำจะถงึวนัก ำหนดรบัเล่ม    หำกมีกำรใช้เล่มเดินทำงไปประเทศอ่ืนก่อน จ ำเป็นต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนยื่นวีซ่ำแล้วถ่ำย
เรคคอรด์กำรเดินทำงให้ทำงบริษทัทัง้เลม่เพื่อยื่นเป็นวีซ่ำเด่ียวเท่ำนัน้แล้วต้องมีเวลำน ำเล่มพำสปอรต์เข้ำไปติดผลวีซ่ำโดย
ใช้เวลำ 5วนัท ำกำรในกำรมำแปะผลวีซ่ำ  หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

กรณีมีบตัรเอเบค (APEC CARD)  
กรณีลูกค้ำมีบตัรเอเบค (APEC CARD) ลกูคำ้ตอ้งแจง้ทำงบรษิทัฯ และถ่ำยเนำบตัรเอเบค (APEC CARD) เพื่อแจง้เจำ้หน้ำทีแ่ละถ่ำยส ำเนำ

บตัรเอเบค (APEC CARD) เพื่อใชใ้นกำรเดนิทำงเขำ้ประเทศนวิซแีลนด ์และทำงบรษิทัฯ จะแจง้สถำนฑตูเพื่อด ำเนินกำรใหท้ำ่นใชส้ทิธิ ์
บตัรเอเบค (APEC CARD) ต่อไป 

หมายเหต ุ หากลกูคา้ไมแ่จง้เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ แลว้ถูกตดัสทิธิบ์ตัรเอเบค (APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ทัง้สิ้น  

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ  
 1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซ่ีำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด หรอื หำกต้องกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำใหม่ก็

ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหมทุ่กครัง้ 
 2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไมค่นืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และทำงบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซีำ่อนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซ่ีำของท่ำน ขึน้อยู่กบั

ทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 
เง่ือนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำนัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำรพจิำรณำของ

สถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัตำมเอกสำรที่
ระบุเท่ำนัน้ 

กรณุำเตรียมเอกสำรท่ีขอไว้ข้ำงต้นให้ครบตำมท่ีก ำหนดเพื่อควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยื่นขอวีซ่ำ 
**** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีำ หำกบริษทัฯตรวจดูเอกสำรแล้วพบว่ำ ไม่ตรงตำมเงือ่นไขทีจ่ะยืน่ท่องเทีย่ว*** 
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**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

 

โปรดกรอกรำยละเอยีดเป็นภำษำองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในกำรยื่นวซ่ีำของท่ำน 

(ข้อมูลตรงนีท้ำงบริษทัฯ จะน ำลงกรอกในฟอร์มวซ่ีำ ส ำคัญมำก ข้อให้ทุกท่ำนตอบควำมจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้ำหน้ำที่) 
 

 

 

1. ช่ือ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกลุเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...................................................................................รหสัไปรษณีย ์ .................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่.........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มเีตยีง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มเีตยีง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสริม ………..ห้อง    
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 10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้าม)ี ................................................. 
 


