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THE  HOBBIT TOUR NEW ZEALAND  

NORTH ISLAND 6D/4N ( AUCKLAND – ROTORUA – TAUPO ) 
 

ตามรอยภาพยนตรเ์รื่องดงัฮอบบิต และ เดอะลอรด์ออฟเดอะริงค ์

  

  
• พกัโรงแรม 4 ดาวทุกคืน  

• พิเศษ !!! เปิดประสบการณร์บัประทานอาหารพ้ืนเมือง 

• ที่ศูนยว์ฒันธรรมเมารี, บุฟเฟ่ตบ์นยอดเขาชมวิวเมืองโรโตรวั   

• เมนูหอยเป๋าฮ้ือและกุง้มงักร และอาหารค า่ม้ือสุดพิเศษท่ีภตัตาคาร ORBIT 360 การนั

ตีคุณภาพดว้ยรางวลั2021 TRIPADVISOR TRAVELLERS' CHOICE AWARD WINNER  
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ตามรอยภาพยนตรเ์รื่องดงัฮอบบิต และ เดอะลอรด์ออฟเดอะริงค ์

***พกัโรงแรม 4 ดาวทุกคืน *** 

พิเศษ !!! เปิดประสบการณร์บัประทานอาหารพื้ นเมือง 

ที่ศูนยว์ฒันธรรมเมารี , บุฟเฟ่ตบ์นยอดเขาชมวิวเมืองโรโตรวั  

เมนูหอยเป๋าฮ้ือ และอาหารค า่ม้ือสุดพิเศษท่ีภตัตาคาร ORBIT 

360 การนัตีคณุภาพดว้ยรางวลั2021 TRIPADVISOR 

TRAVELLERS' CHOICE AWARD WINNER  

  

  

  

  

  

  

DDAAYY  รายการรายการ  
        อาหารอาหาร  

โรงแรมโรงแรม  
    BB        LL      DD  

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 อ็อคแลนด ์– ทวัรช์มเมือง   
 Sky city Hotel   

หรือเทียบเท่า 

3 
อ็อคแลนด ์– ถ ้าหนอนเรืองแสง – โรโต

รวั – ศูนยว์ฒันธรรมเมารี 

   Millennium Hotel  

หรือเทียบเท่า 

4 
อะโกรโดมฟารม์ทวัร ์– โชวต์ดัขนแกะ – 

เทาโป – น ้าตกฮูกา้ – สกายไลน ์

   Millennium  Hotel  

หรือเทียบเท่า 

5 
หมู่บา้นฮอบบิต – ออ๊คแลนด ์– สกาย

ทาวเวอร ์– ชอ๊ปป้ิง 

   Sky city Hotel   

หรือเทียบเท่า 

6 อ็อคแลนด ์– กรุงเทพ     

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาเริ่มตน้ 

99,900.- 
23 – 28 มีนาคม 2566 

----------------------------- 

12 – 17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 



Page 3 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) 

15.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการแควนตสัแอรไ์ลน ์(QF) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  QF024  

 

วนัที่สอง  ซิดนีย ์– อ็อคแลนด ์– ทวัรช์มเมือง  

06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย ์เผ่ือเปล่ียนเครื่องต่อไปยงัประเทศนิวซีแลนด์ 

09.30 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเที่ยวบินที่ QF143 

14.35 น.  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

  บริการแซนวิชและน ้าผลไม ้แลว้น าท่านชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดบัหน่ึง และเป็นเมือง

ท่ีส าคัญทางดา้นการคา้ การศึกษา การเงิน น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยเรือนับ

รอ้ยล า ชมสะพานฮารเ์บอร ์ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟท่ีดับแลว้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อค

แลนด์แลนด์ทั้งเมืองไดอ้ย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากน้ันใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและเลือกซื้ อสินคา้

ตามอธัยาศยับนถนนควีนส ์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินคา้นานาชนิด   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนูหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต ้

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัSYKCITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม  อ็อคแลนด ์–  ถ ้าหนอนเรืองแสง – โรโตรวั – ศูนยว์ฒันธรรมเมารี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านเขา้ชม ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ ้าท่ีมีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยบั

เป็นลา้น ๆ ตัว ดัง่ดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามค า่นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีหาดูไดย้าก โดย

ไกด์ทอ้งถ่ินจะน าท่านนัง่เรือเขา้ไปในถ ้าอนัเงียบสงบอนัเป็นท่ีอยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้

ชมความงดงามของถ ้าหินงอกหินยอ้ยท่ีเกิดขึ้ นตามธรรมชาติเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของ

นิวซีแลนดอ์ีกแห่งท่ีพลาดไม่ได ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ บารบ์ีคิว ณ ภตัตาคาร 
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  จากน้ันเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองท่ีเต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใตพ้ิภพท่ีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็น

จ านวนมากเพราะเป็นเมืองท่ีมีความรอ้นจากใตดิ้นท่ีสามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการน าเน้ือสตัวไ์ปฝัง

ในดินท่ีมีความรอ้นสูงจนกว่าจะสุก อาหารน้ีชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโต

รวัยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเกาะเหนือท่ี สมัผัสบรรยากาศยอ้นยุคในแบบชนพื้ นเมืองเมารี 

ณ ศูนยว์ัฒนธรรมเมารีเทปูย่า ท่านจะไดช้มการแสดงของชนเผ่าเมารี บ่อน ้าพุรอ้น การโชวก์าร

แกะสลกัไม ้และ นกกีวีท่ีใกลจ้ะสูญพนัธุ์  

ค า่  รบัประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี ณ ศูนยว์ฒันะธรรมเมารี แฮงงิอาหารสุดพิเศษท่ีปรุงข้ึน

เฉพาะในวาระพิเศของชนเผ่าเมารีในเขตภูมิภาคโรโตรวั

เท่าน้ัน โดยชาวเมารีจะขุดหลุมขนาดใหญ่ตามขนาดและปริมาณ

อาหารท่ีจะท า ความกวา้งประมาณ 4 ฟุต ลึกราว 3 ฟุต จากน้ัน

จุดฟืนเผาหินลาวาใหร้อ้นระอุท้ิงลงกน้หลุมท่ีขุดไว ้และน าเน้ือ

ประเภท ไก่ ปลา และผกัที่มีหวัในดิน เช่น มนัหวาน ซึ่งเป็นอาหาร

ตามประเพณีนิยมห่อดว้ยใบไมว้างลงกน้หลุม แต่ปัจจุบนัใส่

เน้ือสตัวช์นิดอื่นๆ และผกัที่ชอบลงในฟลอยด์อลูมิเนียมหรือขดลวดน าความรอ้นท่ีสานเขา้ดว้ยกนั

จนเป็นตะกรา้วางลงบนหินรอ้นๆ คลุมดว้ยกระสอบป่านชุ่มน ้าทบัลงไปแลว้จึงกลบดินอบใหแ้น่น

ทัว่ถึงกนั พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี  

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่   อะโกรโดมฟารม์ทวัร ์– โชวต์ดัขนแกะ – เทาโป – น ้าตกฮูกา้ – สกายไลนย์อดเขาโนโงทาฮา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านสู่ อะโกรโดม  นัง่รถแทร๊กเตอรเ์ขา้ไปชมการท างานภายในฟารม์ของอะโกรโดม ท่านจะได้

ใกลช้ิดกับฝูงแกะและอัลปากา้สุดน่ารักพรอ้มกิจกรรมใหอ้าหารสัตวแ์บบใกลช้ิด พรอ้มชมประวติั

ความเป็นมาของอะโกรโดมหน่ึงในฟาร์มแกะท่ีใหญ่ท่ีสุดในนิวซีแลนด์ ชมการแสดงของแกะพันธุ์

ต่างๆท่ีเดินเรียงรายบนเวทีใหท้่านชมและแสดงความสามารถของแกะท่ีมีความแตกต่างกนัของสาย

พนัธุต์่างๆ ใหท้่านสมัผัสถึงความน่ารกัของการป้อนอาหารเจา้แกะตวัน้อย ประทบัใจกบัการชมการ

สาธิตการตดัขนแกะ และการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรู ้ 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางแบบจีน ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็น

แหล่งที่อยู่ของปลาเทรา้สีรุง้ น าท่านชมน ้าตกฮูกา้ อนังดงามของแม่น ้าไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขา

แคบ ๆ และขา้มชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน ้าตกท่ีสวยงามยามตอ้งแสงแดด นอกจากน้ียงัไห้

ท่านไดช้มการนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ท่ีต่ืนเตน้ของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบนัจี้  ท่ีเป็นกีฬายอด

นิยมเพื่อทดสอบความกลา้จากนักท่องเท่ียวทัว่โลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการ

กระโดดบันจี้  เป็นทัวร์นอกรายการ ส าหรับท่านท่ีตอ้งการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณา

ติดต่อหวัหน้าทัวร์) น าท่านเดินทางกลบัเมืองโรโตรวันัง่กระเชา้กอนโดล่าขึ้ นไปยงัยอดเขาโนโงทา

ฮาเพื่อชมวิวเมืองโรโตรวัอนัสวยงามแบบ360องศาใหท้่านไดด่ื้มด า่รวามสวยงามกบัอาหารบุฟเฟ่ต์

นานาชาติแสนอร่อย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่บุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาโนโงทาฮา 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั MILLENNIUM HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้  หมู่บา้นฮอบบิต – อ็อคแลนด ์– สกายทาวเวอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บา้นฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้ องหลังของ

สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรื่อง ลอรด์ ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู ้

ก ากับ เซอรปี์เตอร์ แจ๊คสนั ใหท้่านไดช้ื่นชมพื้ นท่ีอันสวยงามของฟารม์เล้ียงแกะ ท่ีมีพื้ นท่ีมากกว่า

พนัเอเคอร ์ประกอบกบัวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ ์( Kaimai Ranges ) อนัตระการตา น า

ชมหมู่บา้นฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจ านวน 44 หลัง แต่ละหลงัถูกออกแบบให้

แตกต่างกนัไป บางหลงัก็ปกคลุมไปดว้ยหญา้และบางหลงัก็ปลูกดอกไมส้วยงามหน้าบา้น 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางแบบบารบ์ิคิว ณ ภตัตาคารในหมู่บา้นฮอบบิต 

  หลงัจากน้ันน าท่านกลบั เมืองอ็อคแลนด์ อิสระใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิงเลือกซื้ อสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั

บนถนนควีนส์ซึ่งเป็นแหล่งขายสินคา้นานาชนิดใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อหรือจะเขา้ชมคาสิโนท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วยน าท่านขึ้ นชมวิวเมืองอ็อคแลนด์ในมุมสูงจากตึกท่ีสูงท่ีสุดของ

นิวซีแลนด์ท่ี สกายทาวเวอร ์ดว้ยระดับความสูง 328 เมตรจึงท าใหส้ามารถเห็นทัศนียภาพของ

เมืองไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ360องศาเลยทีเดียว 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร ORBIT 360  

เปิดประสบการณ์ม้ือค ่าสุดหรู ณ ภตัตาคารช่ือดงัท่ีอยูบ่นตึกสกายทาวเวอร์ บนชั้น 52 ท่านจะไดช้มวิว
เมืองอ็อคแลนดแ์บบ360 องศา เพราะภตัตาคารจะค่อยๆหมุนไปรอบๆใหท้่านไดช้มวิวโดยท่ีแทบจะไม่
รู้สึกตวั การันตีดว้ยรางวลัมาแลว้มากมายล่าสุด 2021 TripAdvisor Travellers' Choice 

Award winner  

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SKY CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก  อ็อคแลนด ์– ซิดนีย ์–  กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง 

  เดินทางสู่สนามบินอ็อคแลนด ์

06.00 น. ออกเดินสู่เมืองซิดนีย ์โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF140 

07.40 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย ์รอเปล่ียนเครื่อง 

09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ 

 

************************************** 
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THE  HOBBIT TOUR NEW ZEALAND  

NORTH ISLAND 6D/4N 
( AUCKLAND – ROTORUA – TAUPO ) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 23 – 28 มีนาคม 2566  
 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 

 (ไม่รวมวีซ่า) 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ตลอดการเดินทาง 

(ไม่รวมวีซ่า) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง  99,900.- 70,900.- 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  93,900.- 64,900.- 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 87,900.- 58,900.- 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 80,900.- 51,900.- 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  11,900.- 11,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านท่ี 3 ลด 2,000.- 2,000.- 

 

ก าหนดการเดนิทาง 12 – 17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 
 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 

 (ไม่รวมวีซ่า) 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ตลอดการเดินทาง 

(ไม่รวมวีซ่า) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง  112,900.- 72,900.- 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  106,900.- 66,900.- 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 100,900.- 60,900.- 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 93,900.- 53,900.- 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  11,900.- 11,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านท่ี 3 ลด 2,000.- 2,000.- 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กว่า 15 ท่าน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในเรื่องตัว๋ท่ีลูกคา้ซื้ อเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ท่ีจะมาเดินทางกบัคณะ

เราหากเที่ยวบินล่าชา้ หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั เพื่อ

แจง้ใหส้ายการบินทราบ ในส่วนท่ีนัง่บนเครื่องบินไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ได ้ทางสายการบินจะจดัท่ีนัง่เป็นกลุ่มคณะ

มาให ้ 
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*** กรณีลูกคา้มีวีซ่าอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศโดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทาง

บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบหรือคืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา้

หน้าตรวจคนเขา้เมือง   

* กรณีใชต้อ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class)  หรือ ทารก (Infant) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจาก

เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ  

* กรณีออกตัว๋แลว้มีการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ป

ของสายการบิน 

*ส าหรบัหอ้งท่ีเป็นสามเตียง(Triple Room) โรงแรมในนิวซีแลนด์มีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่

สองเตียงท่ีสามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds) หรืออาจเป็นหอ้ง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 

1 Extra bed) ส าหรบัหอ้งนอน 3 ท่านหรือบางโรงแรมกรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมไม่มีหอ้ง 3 เตียง ลูกคา้

ตอ้งจ่ายค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

 

อตัราน้ีรวม 

❑ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบินแควนตสัแอรไ์ลน์  

❑ ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ี

ระบ ุ

❑ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

❑ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

❑ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผูท้ี่เดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊

เท่านั้น ( เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ) และอายุไม่ต า่กวา่ 1 ปี และไม่เกินไม่เกิน 75 ปี 

❑ ค่าน ้ามนัจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วนัท่ี  10 ต.ค. 2565 และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบินมีการปรบัเพิ่มข้ึนหลงัจากน้ี 

อตัราน้ีไม่รวม 

❑ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

❑ ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์ แบบวีซ่าเด่ียว 7,220 บาทตอ่ท่าน  

❑ กรณีท่ีตอ้งมีแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ่มเติม ตอ้งขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า 

❑ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

❑ ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง  

❑ ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

❑ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

❑ ค่าทิปคนขบัรถของนิวซีแลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญตอ่วนั ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประ

เป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง 

เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ 

❑ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์

❑ ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 

❑ ไม่รวมค่าอินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอรเ์น็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 
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เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ  าเป็นจ  านวน 70,000.-บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

2. ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์

ก่อนเดินทาง 60 ก่อนเดินทาง  

3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวีซ่าล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวีซ่าของท่าน

ไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  60 วนัท าการ กรณี

ลกูคา้ที่ผลวีซ่าผ่านก่อน 60 วนัท าการ ขอช าระยอดค่าใชจ้า่ยทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบ

ทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รบัผิดชอบของ

หวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

6. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

8. เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเงื่อนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทัวรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หาก

ผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วนัท าการคืนค่ามัดจ  าทั้งหมด 70,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 75-89 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  า 70,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ  าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-74 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาล

ตา่งๆ)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์ บริษัทฯจะ

ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทาง  วนัท าการคิดค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริง หากหลงัจากน้ียึดค่ามัดจ  าทั้งหมด 
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เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด ์(ตอ้งแปลภาษาองักฤษทุกฉบบั)  

(ใชเ้วลาพิจารณาวีซ่าโดยประมาณ 90 วนัท าการ หรือประมาณ 3 เดือน) 

❑ หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือน (มีหน้าวา่งท่ีไม่มีตราประทบัมากกว่า 2 หน้าข้ึน) 

❑ รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว (พื้ นหลงัสีขาว) หา้มสวมเสื้ อสีขาวและสีอ่อนในการ ถ่ายรูปให้

เห็นหน้าชดั (ขนาดรูปจะเท่ากบัรูปในหนังสือเดินทางของไทย) หา้มเซนตช์ื่อหลงัรูป 

❑ ส าเนาทะเบียนบา้น,ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน,ส าเนาทะเบียนสมรส,ใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล(ถา้มี) 

(ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น) 

❑ หนังสือการท างาน 

- กรณีเป็นลูกจา้ง ของบริษัทท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง)   ระบุรายละเอียดการเขา้

ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยืนวี

ซ่า), หรือส าเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็น  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุ

ต าแหน่งอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั. วนัเดือนปีท่ีเริ่มท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร (หนังสือรบัรอง

การท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวีซา) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนา

หนังสือรบัรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน (พรอ้มฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

❑ หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจ ายอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement 

ยอ้นหลงั 6 เดือน (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น)   

❑ กรณีเด็กอายุต า่กว่า 16 ปี (ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งมีใบอนุญาต  

ออกที่อ  าเภอเท่านั้น (เป็นภาษาองักฤษ) 

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา จากอ าเภอตนัสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็น

ภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารตา จากอ าเภอตันสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย 

กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกับบิตาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมโดยระบุ

ชื่อ-นามสกุล ความสมัพนัธ์ ผูท่ี้เดินทางไปดว้ยกบับุตรเดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอตันสงักดัเป็น

ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูดู้แลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรบัเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) 

กรณีปิดเทอมใชส้ าเนาบตัรนักเรียน หรือใบวุฒิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

❑ หากท่านตอ้งการใชห้นังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ี เน่ืองจากยื่นวีซ่า

ตอ้งน าพาสปอรต์เขา้ไปในสถานฑูต 

❑ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 90 วนัหรือ 3 เดือน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ท่ียื่นเขา้สถานทูต

แลว้ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไป
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ประเทศอื่นก่อน จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า เน่ืองจากบริษัทฯ ตอ้งน าเล่มพาสปอรต์เขา้

สถานฑุตเท่านั้น  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น 

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค า

รอ้งขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ 

และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

3.หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า

ของท่าน ข้ึนอยูก่บัทางบริษัทฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัตามเอกสารท่ีระบุเท่าน้ัน 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่ก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบรษัิทฯ จะน าลงกรอกในฟอรม์วีซ่า ส าคญัมาก ขอ้ใหทุ้กท่านตอบความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................ 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................. 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..........................................................................................

รหสัไปรษณีย ์ .................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถานท่ีท างาน หรือรา้นคา้ ...................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่......................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูก่ินฉนัสามี-ภรรยา   (.....) 

แยกกนัอยู ่

 

 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุ สถาบนัการศึกษา .............................................................................. 

ท่ีอยู ่.......................................................................................................................โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพ่ิมเติม 

10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 


