เกาะเหนือ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว เทาโป 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

 อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองที่สำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ
 โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มีชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจำนวนมำก
 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี ชมบ่อนำพุร้อน
บ่อโคลนเดือด
 เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถำนอนุรักษ์พันธุ์ปลำเทร้ำ และชมสัตว์พืนเมืองของนิวซีแลนด์
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลียงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุ์ต่ำงๆ
 ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อำศัยของปลำเทร้ำสีรุ้งอำศัยอยู่
 ถ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำ
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบกำรณ์เบืองหลังของสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์ไตร
ภำคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

ก้าหนดการเดินทางวันที่ 8-13 มิ.ย. 60
6-11 ก.ค. 60
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สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 อ็อคแลนด์ - สะพานฮาร์เบอร์ - ชมเขาอีเดน - ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง
วันที่3 เมืองมาตามาตา - ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท - เมืองโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - ชมการแสดงของชาว
เมารี และทานอาหารค่้า
วันที่4 อโกรโดม ฟาร์ม - ชมการป้อนอาหารแกะ, สาธิตตัดขนเกาะ - เรนโบว์ สปริง - ทะเลสาบเทาโป - น้าตกฮูก้า เมืองโรโตรัว
วันที่5 เมืองไวโตโม่ - ถ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์
วันที่6 อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์
15.30 น.
คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สาย
การบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
18.45 น.
เหิรฟ้ำสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
วันที่สองของการเดินทาง
อ็อคแลนด์ ชมเมือง - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านควีนส์ สตรีท
น้าท่านเดินทางสู่เมืองฮามิลตัน
12.05 น.
เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ตัวเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซ้า)
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ
กำรศึกษำ กำรเงิน
นำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ นำท่ำน
ผ่ำน
อ่ำวของเมืองอ็อคแลนด์ที่สวยงำมสำมำรถมองเห็นสะพำนฮำร์เบอร์ และเรีอเป็น
ร้อย ๆ ลำตำมริมอ่ำว ชมเขาอีเดน ภูเขำไฟที่ดับแล้ว สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของ
เมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทังเมืองได้อย่ำงชัดเจนแบบ 360 องศำ จำกนันให้ท่ำนได้
ช้อปปิ้งและเลือกซือสินค้ำตำมอัธยำศัยบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขำยสินค้ำนำนำชนิด
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY / NEW PRESIDEN HOTEL
/DISTINCTION HAMILTON HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

ค่้า
วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

ฮามิลตัน - มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม - โรโตรัว
ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE
SET ) สัมผัสประสบกำรณ์เบืองหลังของสถำนที่ถ่ำยทำ
ภำพยนตร์ไตรภำค ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์
และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่ำน
ได้ชื่นชมพืนที่อันสวยงำมของฟำร์มเลียงแกะ ที่มีพืนที่
มำกกว่ำพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไค
ไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระกำรตำ นำชมหมู่บ้ำนฮ
อบบิทในภำพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่ำง
กันไป บำงหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังก็ ปลูกดอกไม้สวยงำมหน้ำบ้ำน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จำกนันเดินทำงสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพที่ชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็น
จำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุง
อำหำรได้โดยกำรนำเนือสัตว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะ
สุก อำหำรนีชำวเมำรีเรียกว่ำแฮงงิ (HANGI) นอกจำกนีเมืองโรโตรัว
ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกำะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยม
มำกที่สุด
นำท่ำนสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี อำทิ
กำรแกะสลักไม้ และกำรทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่
เกิดขึนจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพืนดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROTORUA - SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL
หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
โรโตรัว - อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ - ทะเลสาบเทาโป ชมน้าตกฮูก้า
ชมการกระโดดบันจี - โรโตรัว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลียงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวชมกำร
แสดงของแกะพันธุ์ต่ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทีให้ท่ำนชมและแสดงควำมสำมำรถของแกะที่มี
ควำมแตกต่ำงกันของสำยพันธุ์ต่ำงๆ ให้ท่ำนสัมผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตัว
น้อย ประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ นำท่ำนสู่
เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถำนอนุรักษ์พันธ์ปลาเทร้า ที่มีปลำเทร้ำนับหมื่น
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ตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำมธรรมชำติและท่ำนยังสำมำรถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของประเทศนิวซีแลนด์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
จำกนันเดินทำงสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลำเทร้ำสีรุ้ง นำท่ำนชมน้าตกฮูก้า อันงดงำมของแม่นำไวคำโต
กระโจนผ่ำนช่องเขำแคบ ๆ และข้ำมชันหินสูง 11 เมตร กลำยเป็นนำตกที่สวยงำมยำม
ต้องแสงแดด นอกจำกนียังไห้ท่ำนได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกำะ
เหนือ และชมการกระโดดบันจี ทีเ่ ป็นกีฬำยอดนิยมเพื่อทดสอบควำมกล้ำจำก
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมำเยือนนิวซีแลนด์ (รำยกำรเจ็ทโบ๊ทและกำรกระโดดบันจี
เป็นทัวร์นอกรำยกำร สำหรับท่ำนที่ต้องกำรจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่ำงๆ
กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์) จำกนันเดินทำงกลับสู่เมืองโรโตรัว
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROTORUA SUDIMA HOTEL/ HOLIDAY INN หรือ
เทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง
โรโตรัว - ถ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ็อคแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเลียงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนิน
เขำน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
จำกนันนำท่ำนเข้ำชม
ถ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่
(WAITOMO CAVES) ถำที่มี หนอนเรืองแสงเปล่ง
ประกำยระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำย
ค่ำ
คืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่หำดูได้ยำก โดยไกด์
ท้องถิ่นจะนำท่ำนนั่งเรือเข้ำไปในถำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่ำนจะได้
ชมควำมงดงำมของถำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึนตำมธรรมชำติเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
นิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลำดไม่ได้ หลังจำกนันนำท่ำน
กลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่ำนได้ ช้อปปิ้งเลือกซือ
สินค้ำต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขำย
สินค้ำนำนำชนิดให้ท่ำนได้เลือกซือมำกมำย
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหารไทย
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY HOTEL / NEW PRESIDENT
หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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14.10 น.
20.25 น.

นำท่ำนอิสระช้อปปิ้ง
จำกนันเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติของเมืองอ๊อคแลนด์
ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

ราคารวมตั๋ว
8-13 มิ.ย. 60
67,900.-

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง
44,900.-

เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่

62,900.-

40,900.-

เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มี
เตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ท่ำนที่ 3 ลด

59,900.55,900.-

38,900.35,900.-

7,900.1,000.-

7,900.1,000.-

ราคารวมตั๋ว
6-11 ก.ค. 60
69,900.-

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง
44,900.-

64,900.-

40,900.-

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
60,900.38,900.เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มี
58,900.35,900.เตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ
7,900.7,900.ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ท่ำนที่ 3 ลด
1,000.1,000.อัตรานีรวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยวกรุณำจ่ำยเพิ่ม 2,500 บำท หรือมีเหตุจำเป็นต้อง
ใช้พำสปอร์ตต้องยื่นวีซ่ำก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพำะวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวเท่ำนัน (เงื่อนไขกำรยื่นวีซ่ำขึนอยู่กับเอกสำร
ของท่ำน ทำงบริษัทฯ จะเป็นคนพิจำรณำ)
*** กำรเดินทำงในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสำร จ้านวน 15 ท่าน ขึนไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือ เปลี่ยนแปลงรำคำ
*** รำคำนีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีนำมันของสำยกำรบิน
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*** กำรเดินทำงในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสำร จำนวน 15 ท่ำนขึนไป หำกจำนวนผู้โดยสำรต่ำกว่ำ 15 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือ เปลี่ยนแปลงรำคำ
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหำกสำยกำรบินเปลี่ยนแปลงรำคำหลังจำกออกรำคำนีไปแล้ว
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้ำซือเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเที่ยวบิน
ล่ำช้ำ หรือจำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำง
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์
หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึนอยู่กับสำยกำรบินจะพิจำรณำให้
*** กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทังสิน หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง
*** กรณีลูกค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตังแต่เมืองไทย ทำงบริษัทฯ จะไม่ทำประกันกำรเดินทำงให้ เนื่องจำกไม่
ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตรานีรวม
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชันประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสำยกำรบินไทย (TG)
 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุ, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ส้าหรับ
ผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน
เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้ หรือ
กรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คุ้มครองผู้ที่อำยุต่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึนไป
 ลูกค้ำอำยุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้ำที่ไม่ได้เดินทำงจำกประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่ำประกันกำรเดินทำงให้ท่ำนละ 200 บำท
 ค่ำนำมันจำกสำยกำรบิน และค่ำภำษีสนำมบิน ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยน
รำคำตำมภำษีนำมันหำกสำยกำรบินมีกำรปรับเพิ่มขึนหลังจำกนี
 รำคำรวมวีซ่ำแล้ว กรณีมีวีซ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่ำนละ 3,000 บำท
 ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ
จ้าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม
อัตรานีไม่รวม
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 กรณีที่ต้องมีแปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ
 ค่ำนำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่ง เพิ่มเอง
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS260417

www.etravelway.com/+

Page 6 of 10



ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ำที่โรงแรม
ไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยก
กระเป๋ำเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่รวมกระเป๋า
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทังหมด
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจองทัวร์และการช้าระเงิน
1.กรุณำชำระค่ำมัดจำทัวร์ 20,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันทำกำรนับจำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง(ที่ไม่
หมดอำยุภำยใน6เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่
Fax 0 2748 6246 - 7


2.ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 25 วันทำกำร (ในช่วงปกติ) หรือชำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วันทำ
กำร (ในช่วงเทศกำล หรือเมื่อสำยกำรบินเร่งออกบัตรโดยสำร) หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
3.ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำ ก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน หรือ
( 3 สัปดำห์ ) ในขอกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์
4.หำกเอกสำรท่ำนล่ำช้ำไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตำมมำตรฐำนที่สถำนทูตกำหนดในเรื่องกำรงำน และกำรเงิน หรือกำรให้ข้อมูลที่
เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถำนทูตปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทังหมด หรือหำกออกตั๋วแล้ว
บริษัทฯไม่สำมำรถคืนค่ำตั๋วได้เพรำะเป็นเงื่อนไขของสำยกำรบิน
5.ส้าหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช้าระยอดค่าใช้จ่ายทังหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทังหมดก่อนวัน
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจ้าทัวร์จะถูกน้าไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี
แจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 51 วันทำกำร ก่อนเดินทำง คืนเงินมัดจำทังหมด
แจ้งล่วงหน้ำ 31-50 วันทำกำร ก่อนเดินทำง
หักค่ำมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้งล่วงหน้ำ 21-30 วันทำกำร ก่อนเดินทำง
หักค่ำค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์
แจ้งล่วงหน้ำ 1-20 วันทำกำร ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทังหมด รวมถึงหำกยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินทังหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องช้าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน)
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เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิวครึ่งหรือ 2 นิว
 สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
 ใบรับรองกำรทำงำนของบริษัทที่ทำงำนอยู่ (ใช้ภำษำอังกฤษเท่ำนัน) สำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกิจกำร
- ประวัติกำรทำงำนควรระบุระยะเวลำทำงำนทังหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์

ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสังกัด และสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใช้ส้าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ้า ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน
(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท้าการขึนอยู่กับสถานฑูต)
 เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญำตทังบิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำรสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ
 หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ (สำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ) อำทิ หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้
สำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมีสำคัญมำก)
 กรณีถ้ำเป็นครอบครัวที่มีสำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงด้วยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำรวมกันได้เป็นวีซ่ำ
ครอบครัว
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
 หำกท่ำนต้องกำรใช้หนังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพรำะหำกยื่นหนังสือเดินทำงเข้ำ
ไปในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้จนกว่ำจะถึงกำหนดวันออกวีซ่ำ
 ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำก
สถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จ้าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ
ก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททังเล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านันแล้วต้องมีเวลาน้าเล่ม
พาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันท้าการในการมาแปะผลวีซ่า หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
 1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทังหมด หรือ หากต้องการยื่นค้าร้องขอวี
ซ่าใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง
 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทันกำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทังหมด
 3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทังหมด
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4. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
ขึนอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทังหมด
เงื่อนไขส้าคัญของการพิจารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนันขึนอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยว
ยังตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนัน


กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก้าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
ท่องเที่ยว***
**** เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(ข้อมูลตรงนีทางบริษัทฯ จะน้าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส้าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน หรือร้ำนค้ำ ......................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กินฉันสำมี -ภรรยำ (.....) แยกกันอยู่
ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นำมสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้ำน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ..................................................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ....................โทรศัพท์ ......................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนีสำคัญมำก หำกข้อมูลไม่ตรงตำมควำมเป็นจริงจะมีผลทำให้สถำนทูตปฏิเสธวีซ่ำหรือออกไม่ทันวันเดินทำง)
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN / DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.6 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนือวัว
ไม่ทำนเนือหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .......................................................
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