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                           BBBWWW...HHHeeellllllooo   NNNeeewww   ZZZeeeaaalllaaannnddd   666   dddaaayyysss   
   TTTHHHEEE   HHHOOOBBBBBBIIITTT   TTTOOOUUURRR      

โดยเครื	องบินโบอิ�ง ���-� ดรีมไลน์เนอร์ ซึ	งเป็นเครื	องลาํใหม่ล่าสุดของบินการบินไทย 

บริษทัฯ นําท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์ชมฮอบบิทตนั มวีูเซต็หมู่บา้นชาว 
ฮอบบิทของภาพยนตรเ์รื(องดงั “The Lord of The Rings” และ  

เรื(อง “The Hobbit “ที(สร้างความประทบัใจให้กบัผูค้นทั (วโลก  

� ออ็คแลนด ์เมอืงที	ใหญ่อนัดบัหนึ	งของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงที	สําคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา  
� โรโตรวั เมอืงที	เตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
� ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ	งเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ีชมบ่อ

นํ2าพุรอ้น บ่อโคลนเดอืด 
� เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเทรา้ และชมสตัวพ์ื2นเมอืงของนิวซแีลนด ์
� อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลี2ยงแกะใหญ่แห่งหนึ	งของเมอืงโรโตรวั ชมการแสดงของแกะพนัธุต่์างๆ 
� ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบที	ใหญ่ที	สุดของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งที	อาศยัของปลาเทรา้สรีุง้อาศยัอยู ่ 
��  ถํCาหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ2าที	มหีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัดั 	งดวงดาวบน

ทอ้งฟ้า  
��  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบการณ์เบื2องหลงัของสถานที	ถ่ายทํา

ภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรื	อง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ  

   
      

   
   
   

         
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

593/6 ถนนประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
593/6 Pracha U-thit Road Samsam-Nok Huaykwang Bangkok 10310 
Tel. 02-160-3580   Mobile 087-1717-917 
E-mail; b2k_holidays@hotmail.com ใบอนญุาตเลขที� 11/07225 

B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 
 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

วนัที�สองของการเดินทาง       อ็อคแลนด ์ชมเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์– ย่านควีนส ์สตรีท   
     

 
กําหนดการเดินทาง  & – '', )* -), ตุลาคม ),&' 
    '- -)) พฤศจิกายน ),&' 

*' – *& ธนัวาคม ),&' 
 

 

   
 

   
15.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั:น ;  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D เคานเ์ตอร์

สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที�คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
18.45 น.  เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที�ยวบินที�  TG 491  โดยเครื�องโบอิ: ง -J--K ดรีมไลน์

เนอร ์บนิตรงสู่อ็อคแลนดป์ระเทศนวิซีแลนด ์
 

   
 
'2.05 น.    เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง

   นาํทา่นเดินทางสู่ตัวเมือง 

DAY ITINERARY 

' กรุงเทพ – อ็อคแลนด ์

) 
อ็อคแลนดช์มเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์ - เมา้ทอี์เดน 
ย่านควีนสส์ตรีท ชอ้ปปิ: ง 

3 
ฮามิลตั:น– มาตามาตา ชมหมูบ่า้นฮอบบทิและฟารม์  
โรโตรวั – ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี  
ชมการแสดงของชาวเมารี (พรอ้มอาหารคํ �า) 

; 
โรโตรวั – เรนโบว ์สปริงค ์– อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป 

ชมนํ: าตกฮูกา้ – ชมการกระโดดบนัจีO  – โรโตรวั 

, โรโตรวั – ถํ:าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

6 อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
   ชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที�ใหญ่อนัดับหนึ�ง และเป็นเมืองที�สาํคัญทางด้านการค้า  
   การศึกษา การเงิน นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวที�สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา นําท่าน
   ผ่านอ่าวของเมืองออ็คแลนด์ที�สวยงามสามารถมองเหน็สะพานฮาร์เบอร์ และเรีอเป็น 
   ร้อย ๆ ลาํตามริมอ่าว  ชมเขาอีเดน ภเูขาไฟที�ดับแล้ว สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของ 
   เมืองออ็คแลนด์แลนด์ทั6งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 789 องศา จากนั6นให้ทา่นได้ 

ช้อปปิ6 งและเลือกซื6อสนิค้าตามอธัยาศัยบนถนนควีนส ์ ซึ�งเป็นแหล่งขายสนิค้านานาชนิด   
คํ �า     รบัประทานอาหารคํ �า  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
     นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั   AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สามของการเดินทาง       ฮามิลตั:น–  มาตามาตา ชมหมู่บา้นชาวฮอบบทิ และฟารม์   -  โรโตรวั  
 ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พรอ้มอาหารคํ �า 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี�ยมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบิท ( HOBBITON 
   MOVIE SET )  สมัผัสประสบการณ์เบื6องหลังของสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ไตรภาค 
   ฟอร์มยักษ์ เรื�อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กาํกบั เซอร์ปีเตอร์ 
   แจค๊สนั ให้ทา่นได้ชื�นชมพื6นที�อนัสวยงามของฟาร์มเลี6 ยงแกะ ที�มีพื6 นที�มากกว่าพัน 
   เอเคอร์ ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อนั 
   ตระการตา นําชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื�อง The Hobbit มีจํานวน TT หลัง 
   แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็
   ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน 

เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   
   จากนั6นเดินทางสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที�เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที�ชาวเมารี 
   อาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมืองที�มีความร้อนจากใต้ดินที�สามารถปรุงอาหาร 
   ได้โดยการนาํเนื6อสตัว์ไปฝังในดินที�มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารนี6ชาวเมารี 
   เรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี6 เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที�ยวที�สาํคัญของเกาะ
   เหนือที� นักท่องเที�ยวนิยมมากที�สุด นําท่านสู่ TE PUIA ซึ� งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์
   ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเครื�องนุ่งห่ม  
   พร้อมชมบ่อนํ6าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ�งมหัศจรรย์ที�เกิดขึ6 นจากพลังความร้อนใต้พิภพ
   ที�พวยพุ่งจากพื6นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ  
   นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  ROTORUA – SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL   
   หรือเทียบเท่า 

คํ �า     รบัประทานอาหารที�ปรุงแบบชาวเมารี  พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี  
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วนัที�สี�ของการเดินทาง โรโตรวั– อโกรโดม - เรนโบว ์สปริงส ์-ทะเลสาบเทาโป ชมนํ: าตกฮูกา้ 
 ชมการกระโดดบนัจี:  - โรโตรวั 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํทา่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี6 ยงแกะใหญ่แห่งหนึ�งของเมืองโรโตรัว 
   ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆที�เดินเรียงรายบนเวทใีห้ทา่นชมและแสดง  
   ความสามารถของแกะที�มีความแตกต่างกนัของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ทา่นสัมผัสถึงความ 
   น่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ 
   และการต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้ นาํทา่นสู่ เรนโบว ์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) 
   สถานอนุรักษ์พนัธป์ลาเทรา้ ที�มีปลาเทร้านับหมื�นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตาม 
   ธรรมชาติและทา่นยังสามารถชมต้นเฟิร์นสเีงินซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ 

เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารไทย 
   จากนั6นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ�งเป็นทะเลสาบที�ใหญ่ที�สดุของประเทศนิวซีแลนด์
   และเป็นแหล่งที�อยู่ของปลาเทร้าสรุ้ีง นาํทา่นชมนํ: าตกฮูกา้ อนังดงามของแม่นํ6าไวคาโต
   กระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั6นหินสงู ZZ เมตร กลายเป็นนํ6าตกที�สวยงามยาม
   ต้องแสงแดด นอกจากนี6 ยังไห้ทา่นได้ชมการนั �งเรือเร็วเจ็ทโบท๊ ที�ตื�นเต้นของเกาะ 
   เหนือ และชมการกระโดดบนัจี:  ที�เป็นกฬีายอดนิยมเพื�อทดสอบความกล้าจาก 
   นักทอ่งเที�ยวทั�วโลกเมื�อมาเยือนนิวซีแลนด์  

**(รายการเจท็โบ๊ทและการกระโดดบนัจี�เป็นทวัรน์อกรายการ สาํหรบัท่านที�ตอ้งการจะร่วม
สนุกกบักิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร)์  

   จากนั6นเดินทางกลับสู่เมืองโรโตรวั  
คํ �า     รบัประทานอาหารคํ �า  ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั   ROTORUA SUDIMA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
วนัที�หา้ของการเดินทาง โรโตรวั – ถํ: าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํทา่นเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี6ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน
   เขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที�มีถํ6าหนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเที�ยวที�มีชื�อเสียง 

เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว ณ ภตัตาคาร 
   จากนั6นนาํทา่นเข้าชม ถํ: าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ6าที�มี 
   หนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั�งดวงดาวบนท้องฟ้ายามคํ�า 
   คืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ�นจะนาํทา่นนั�งเรือ 
   เข้าไปในถํ6าอนัเงียบสงบอนัเป็นที�อยู่ของหนอนเรืองแสงและทา่นจะได้ชมความ 
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วนัที�หกของการเดินทาง อ็อคแลนด์ –  กรุงเทพฯ 
 

   งดงามของถํ6าหินงอกหินย้อยที�เกดิขึ6นตามธรรมชาติเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนิยมของ
   นิวซีแลนด์อกีแห่งที�พลาดไม่ได้ หลังจากนั6นนาํทา่นกลับ เมืองอ็อคแลนด ์อิสระให้ 
   ทา่นได้ ช้อปปิ6 งเลือกซื6อสนิค้าต่างๆ ตามอธัยาศัย ซึ�งบนถนนควีนส ์ซึ�งเป็นแหล่งขาย 
   สนิค้านานาชนิดให้ทา่นได้เลือกซื6อมากมาย  

คํ �า                     รบัประทานอาหารคํ �า  ณ รา้นอาหารไทย   
             นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

   
   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํทา่นอสิระช้อปปิ6 ง  
จากนั6นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองออ๊คแลนด์  

'4.'* น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน TG492 
20.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 
 

NZ North Island 6 Days T Nights ( The Hobbit ) เกาะเหนือ 
กําหนดการเดินทาง  & – '', )* -), ตุลาคม ),&' 
    '- -)) พฤศจิกายน ),&' 

*' – *& ธนัวาคม ),&' 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั Zว 
ตลุาคม\]^_ 

ราคารวมตั Zว 
พฤศจิกายน \]^_ 

ธนัวาคม \]^_ 

ราคาไม่รวมตั Zวเครื(องบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั \-c ท่าน/ห้อง  ^e,egg.- i\,egg.- T^,egg.- 
เดก็อายุตํากว่า ;< ปีพกักบั ; ผูใ้หญ่  ^T,egg.- ^i,egg.- T\,egg.- 
เดก็อายุตํากว่า ;< ปีพกักบั < ผูใ้หญ่มเีตยีง ^_,egg.- ^T,egg.- Tg,egg.- 
เดก็อายุตํากว่า ;< ปีพกักบั < ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง ]i,egg.- ^g,egg.- ci,egg.- 
หอ้งพกัเดี	ยวเพิ	มทา่นละ  j,egg.- j,egg.- j,egg.- 
ผูใ้หญ่ = ท่านต่อ ; หอ้ง  ท่านที	 = ลด _,ggg.- _,ggg.- _,ggg.- 
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ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยื	นวซี่าเดี	ยวกรณุาจ่ายเพิ	ม  <,?@@ บาท หรอืมเีหตุ
จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยื	นวซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�เฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นั �น (เงื	อนไขการยื	นวซี่าขึ2นอยู่
กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** การเดนิทางในแต่ละครั 2งจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน _] ท่าน ขึCนไป หากผูโ้ดยสารที	เป็นผูใ้หญ่ตํ	ากว่า ;? ทา่น บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ Dในการเลื	อนการเดนิทาง หรอื เปลี	ยนแปลงราคา 
*** ราคานี2บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Dในการเปลี	ยนแปลงราคาตามภาษนํี2ามนัของสายการบนิ (ปรบัภาษีนํCามนั ณ วนัที( \_ส.ค.^g) 
*** การเดนิทางในแต่ละครั 2งจะต้องมผีูโ้ดยสาร จํานวน ;? ท่านขึ2นไป หากจํานวนผูโ้ดยสารตํ	ากว่า ;? ผู้ใหญ่ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ Dในการ
เลื	อนการเดนิทางหรอื เปลี	ยนแปลงราคา  
*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิ Dในการเปลี	ยนแปลงราคาหากสายการบนิเปลี	ยนแปลงราคาหลงัจากออกราคานี2ไปแลว้ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื	องตั Eวที	ลกูคา้ซื2อเองเพื	อต่อเที	ยวบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ที	จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที	ยวบนิล่าชา้ หรอื
จาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืที	นั 	งบนเครื	องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอืก่อน
เดนิทางอย่างน้อย ;@ วนั เพื	อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามที	ขอหรอืไม่ขึ2นอยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
***  กรณีลูกคา้มวีซ่ีาอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื	นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทั 2งสิ2น หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื	องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ั Eว ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตั 2งแต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ทําประกนัการเดนิทางให ้เนื	องจากไม่ตรงตาม
เงื	อนไขตามกรมธรรม ์
*** ที	นั 	งสาํหรบักรุ๊ปที	เราจองเป็นที	นั 	งทั 	วไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ที	นั 	งดา้นหน้าสดุ (long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัที	นั 	งตามความเหมาะสม 
 

อตัรานีCรวม 
� คา่ตั Eวเครื	องบนิไป-กลบั ชั 2นประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG)  
� คา่โรงแรมที	พกั (สองทา่นต่อหนึ	งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเที	ยว, คา่เขา้ชมสถานที	ต่างๆ ตามรายการที	ระบุ 
� คา่อาหารและเครื	องดื	มตามรายการที	ไดร้ะบุ, คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที	ม ี
� คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯที	คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
� ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ ;,@@@,@@@ บาท สาํหรบัผูเ้ดินทาง

ไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเที(ยวกบัทวัรเ์ท่านัCน  เงื(อนไขการคุ้มครอง 
� หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดี	ยว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอืกรุณา
ตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
� ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ี	อายุตํ	า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80ปีขึ2นไป  (ลกูคา้ตอ้งทาํประกนัเพิ	ม) 
� ลกูคา้อายุ 1-15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื	อนไขกรมธรรม ์  
� ลกูคา้ที	ไม่ไดต้รงตามเงื	อนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

� คา่นํ2ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัที	 =  กมุภาพนัธ ์<?X@ และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Dในการปรบัเปลี	ยน
ราคาตามภาษนํี2ามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิ	มขึ2นหลงัจากนี2 

� ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ =,@@@ บาท 
� คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเที	ยวประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการยื(นวีซ่าเดี(ยวจ่ายเพิ(ม \,]gg บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ยื(นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ(ม 
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อตัรานีCไม่รวม 

� คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทาํใบอนุญาตที	กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
� กรณีที	ตอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ	มเตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิ	มต่างหากจากคา่วซี่า 
� คา่นํ2าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที	เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อทา่น) 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที	ระบุ เชน่ คา่เครื(องดื(มและคา่อาหารที	ส ั 	งเพิ	มเอง  
� คา่อาหารที	ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
� คา่ภาษมีลูคา่เพิ	ม \% และภาษหีกั ณ ที	จ่าย =% 
� ค่าทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย < เหรยีญต่อวนั ต่อคน  
� โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะไม่มพีนักงานยกกระเป๋า ทางลูกคา้ควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื	อความรวดเรว็และสะดวกในการ

เดนิทาง  
� ไม่มีแจกนํCาดื(มบนรถและไม่รวมกระเป๋า 
� ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื�องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั�วโมง 
 

เงื�อนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  
• เกบ็เงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท เป็นเงินสด ต่อการจองทวัรห์นึ	งท่าน ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ 

เพื	ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัทา่นในการทาํวซี่า ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย <;วนั หรอื( = สปัดาห ์) ในขอการทาํวซี่าเขา้
ประเทศนิวซแีลนด์ หากเอกสารท่านล่าชา้ไม่ทนักาํหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐานที	สถานทูตกําหนดในเรื	องการงาน และ
การเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูที	เป็นเทจ็อนัเป็นผลทาํใหส้ถานทตูปฏเิสธการออกวซี่า  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Dในการคนืเงนิค่า
มดัจาํทั 2งหมด หรอืหากออกตั Eวแลว้ บรษิทัฯไมส่ามารถคนืคา่ตั Eวไดเ้พราะเป็นเงื	อนไขของสายการบนิ 

• สาํหรบัส่วนที(เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ั Cงหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  _T วนัทาํการสาํหรบัท่านที(รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทั Cงหมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทั Cงหมดก่อนวนัเดินทาง 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิr ในการยกเลิกการให้บริการ 

เงื(อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถกูนําไปจ่ายค่าตั Zวเครื(องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ(งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื(อนไขตามนี � 

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า �� วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจาํทั �งหมด  
 แจง้ล่วงหน้า ��-�� วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ  �,��� บาท  
 แจง้ล่วงหน้า  �-��วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่าค่าใชจ้่าย ��% จากราคาทวัร ์ 
 แจง้ล่วงหน้า �- � วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ั �งหมด รวมถงึหากยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง 

จะไม่มกีารคนืเงนิทั �งหมด 

เอกสารในการขอวีซ่า 

� หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ํ	ากว่า 6 เดอืน 
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� รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ2วครึ	งหรอื 2 นิ2ว 
� สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
� ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัที	ทาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเทา่นั 2น) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวติัการทาํงานควรระบุระยะเวลาทาํงานทั�งหมด รวมถึง ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
�  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
� หลกัฐานการเงิน ใช้สาํเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจาํ ยอ้นหลงั ^ เดือน หรอื statement ย้อนหลงั ^ เดือน  (การ

ยื(นวีซ่าใช้เวลาประมาณ _g -_] วนั ทาํการขึCนอยู่กบัสถานฑูต)  
� เดก็อายุตํ	ากว่า ;6 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทั 2งบดิาและมารดา พรอ้มเอกสารสาํเนา ทะเบยีน
บา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

� หลกัฐานประวติัการศึกษา (สาํหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้าํเนาบตัร
นกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

� ใบเปลี	ยนชื	อ (ถา้มสีาํคญัมาก) 
� กรณีถา้เป็นครอบครวัที	มสีาม ีภรรยา และมบีตุรอายุไม่เกนิ <@ ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื	นวซ่ีารวมกนัไดเ้ป็นวซ่ีาครอบครวั 
� กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ี	สามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 
� หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื	นก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าที	เพราะหากยื	นหนงัสอืเดนิทางเขา้ไปใน

สถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึกาํหนดวนัออกวซ่ีา 
� ระยะเวลาในการยื	นวซ่ีาประมาณ ;@ -;? วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ที	ยื	นเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทตู

ไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เลม่เดินทางไปประเทศอื(นก่อน จาํเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื(นวีซ่าแล้ว
ถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทั Cงเล่มเพื(อยื(นเป็นวีซ่าเดี(ยวเท่านัCนแลว้ต้องมีเวลานําเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวี
ซ่าโดยใช้เวลา ]วนัทาํการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทั 2งสิ2น 

กรณีมีบตัรเอเบค (APEC CARD)  
กรณีลูกค้ามีบตัรเอเบค (APEC CARD) ลกูคา้ตอ้งแจง้ทางบรษิทัฯ และถ่ายเนาบตัรเอเบค (APEC CARD) เพื	อแจง้เจา้หน้าที	และถ่าย
สาํเนาบตัรเอเบค (APEC CARD) เพื	อใชใ้นการเดนิทางเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์และทางบรษิทัฯ จะแจง้สถานฑตูเพื	อดาํเนินการใหท้่านใชส้ทิธิ D
บตัรเอเบค (APEC CARD) ต่อไป 
หมายเหต ุ หากลกูคา้ไมแ่จง้เจา้หน้าที (บรษิทัฯ แลว้ถูกตดัสทิธิ�บตัรเอเบค (APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ทั �งสิ�น  

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
� ;. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Dในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั 2งหมด หรอื หากต้องการยื(นคาํรอ้งขอวีซ่าใหม่

กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม ่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครั Cง 
� <. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที	ไดช้าํระไปแลว้ และทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิ Dในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั 2งหมด  
� =. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนื	องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นการยื	นขอวซ่ีาทอ่งเที	ยว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Dในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั 2งหมด 
� k. กรณีที	ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Dในการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึ2นอยู่

กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิ Dในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั 2งหมด 
เงื(อนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
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การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานั 2นขึ2นอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื	นวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการพจิารณาของ
สถานทตูได ้ซึ	งทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที	มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี	จะเดนิทางไปท่องเที	ยวยงัตามเอกสารที	ระบุ
เท่านั 2น 

⊗กรณุาเตรียมเอกสารที(ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที(กาํหนดเพื(อความสะดวกของท่านเองในการยื(นขอวีซ่า⊗ 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ-ในการที	จะไม่รับยื	นวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื	อนไขที	จะยื	นท่องเที	ยว*** 

**** เมื�อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั �งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด 

  

 

 


