(GLHNZ005)

ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป
หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ําหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่)
ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
 รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)
กําหนดการเดินทาง

เดือน เมษายน (สงกรานต์) 2561

11 – 16 , 12 - 17

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

15.00 น.

18.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล

10.45 น.

เดินทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองแฮมิลตัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้าง มีแม่น้ําที่สําคัญ Hamilton Gardens ซึ่งมีดอกไม้สีสดใส
นานาชนิดที่มีชื่อเสียง จากสวนทั่วโลก มาจัดไว้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น Hamilton City ยังเป็นเมืองที่
เหมาะแก่การเรียน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือ The Waikato University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL HAMILTON หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไป
ด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมือ งชื่อ ว่า บ้านฮอบบิท ( HOBBIT HOLES)
สถานที่หลักสําหรับถ่ายทําฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจํานวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( PETER JACKSON)
ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่ง ปัจ จุบัน รัฐบาล
นิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON)
เป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของ แบ๊กเอนด์ อันเป็นเนินสูงอยู่ เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟร
โด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการผจญภัยในนิยายเรื่อง
เดอะฮอ
บบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์
รับประทานอาหารภายใน HOBITTION
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็นมีที่มพี ลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก
และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของเกาะเหนือ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อโคลน
ร้อนมากมาย ทําให้เป็นที่มาของชื่อเรียกขานอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ ว่า เมืองแห่งซัลเฟอร์ (Sulphur City) เพราะ
บรรดาบ่อโคลนทั้งหลายนี้ได้ปล่อยซัลเฟอร์หรือกํามะถันออกมากระจายไปทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ําแร่ น้ําพุ
ร้อนมากมายทําให้เมืองโรโตรัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนด์อีกด้วย นําท่านสู่ TE PUIA
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้
การทอเครื่องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ําพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจาก

เที่ยง
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ค่ํา

พื้นดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ข้างในศูนย์มีชาวเมารีม า
สาธิตการแกะสลักไม้และทําเครื่องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง มีการ
แสดงระบําเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
นําท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ําตกฮูก้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจํานวนนับหมื่นตัวจาก
ทะเลสาบมาวางไข่ ต ามธรรมชาติ ชมต้ น เฟิ ร์ น สี เ งิ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องประเทศ จากนั้ น นํ า ท่ า นสู่ อโกรโดม
(AGRODOME) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ วโลก นั่นคือ
การตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็นสถานแสดงโชว์การตัดขน
แกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรีดน้ํานมวัว และ
การแสดงสุนัขต้อนเป็ด และต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิด จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาด
ใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะน้ําตกฮูก้าน้ําตก
สีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ําที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีต้นกําเนิดมาจากแม่น้ําไวกาโต้ ซึ่ง
ไหลมาจากทะเลสาบเตาโป
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
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วันที่ห้า

ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – ถ้ําหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) - อ๊อคแลนด์

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว ชมความงามของ
ทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อมาจากภาษาเมารีแปลว่า ทะเลสาบแห่งที่สอง เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขา
ไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อ ยปีก่อนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่งในบริเวณที่อยู่ใกล้กัน นี้ ชมทัศนียภาพที่
งดงามของเมืองโรโตรัว
จากนั้น นําท่านเข้าชม ถ้ํา หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ําที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกาย
ระยิบระยับเป็นล้านๆๆตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้า ยามค่ําคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดย
ไกด์ท้อ งถิ่น จะนําท่านนั่ง เรือ เข้าไปในถ้ําอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรือ งแสงและท่านจะได้ชมความ
งดงามของถ่ํา หินงอกหิน ย้อ ยที่เ กิดขึ้นตามธรรมชาติ ป็น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิว ซีแล นด์แห่งหนึ่ง ที่
พลาดไม่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบบาร์บีคิว)
จากนั้นนําท่าน เดิน ทางกลับสู่เมืองอ๊อคแลนด์ เมือ งที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็น เมืองที่สําคัญทางด้านการเรียน
การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐี
ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนําท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่
รุ่นบุกเบิก จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ
VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่ง
ขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นําท่านเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

วันที่หก

สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


น.
20.25 น.
13.10

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
ทัวร์นิวซีแลนด์_PROMOTION NORTH ISLAND 6D4N (TG) SONGKRAN 66,900 _ http://www.gustotour.com/tour/country/14

4

(GLHNZ005)

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ (ไม่มีราคาเด็ก )

66,900.14,000.-

40,900.14,000.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 25 ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน ***
***สําหรับรายการนี้ ไม่มีห้องพัก Triple Room***

ทิปเจ้าหน้าที่ขับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง )
เพื่อขวัญและกําลังใจของเจ้าหน้าที่นะคะ
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ ตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทําหนังสือเดินทาง Passport
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน*
ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
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ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ทิปเจ้าหน้าที่ขบั รถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง )
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกค้ามีความจําเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่า นิวซีแลนด์ไม่ทัน กําหนดและทางบริษัท ฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจํา
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจําทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซ่าก่อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทําการ) ***
1. สําหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
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รูปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทํางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน หรือใช้เอกสารเป็น
BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่านั้น
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สําเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทําธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทําหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สําเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน
(ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสือยินยอม
จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 15 ปี ขอสําเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็น
หนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
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หมายเหตุวีซ่า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือ เดิน ทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดิน ทางไม่ ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือ งได้
พิจารณาแล้ว
บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็น
การชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์
ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 25 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
*********************************************
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
3. ที่อยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
4. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตําแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................................................
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่
เคย
ไม่เคย

10. ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรือไม่

เคย ...................................................
ไม่เคย
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