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BW..THE  HOBBIT TOUR NEW ZEALAND 

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

 

ตามรอยภาพยนตรเ์รือ่งดังฮอบบติ และ เดอะลอรด์ออฟ

เดอะรงิค ์

  

  
 พักโรงแรม 4 ดาวทกุคืน  
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 พิเศษ !!! เปดิประสบการณร์บัประทานอาหารพืน้เมอืง 

 ทีศ่นูยว์ฒันธรรมเมารี, บฟุเฟต่บ์นยอดเขาชมววิเมอืงโรโตรวั   
 เมนหูอยเป๋าฮือ้และกุง้มังกร และอาหารค่า่มือ้สดุพิเศษที่

ภตัตาคาร ORBIT 360 การนัตคีณุภาพดว้ยรางวลั2021 

TRIPADVISOR TRAVELLERS' CHOICE 

AWARD WINNER  

ตามรอยภาพยนตรเ์รือ่งดังฮอบบติ และ เดอะลอรด์ออฟ

เดอะรงิค ์

DDAAYY  รายการรายการ  
        อาหารอาหาร  

โรงแรมโรงแรม  
    BB        LL      DD  

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณ

ภูม ิ
    

2 อ็อคแลนด ์– ทวัร์ชมเมือง   
 Sky city Hotel   

หรือเทยีบเทา่ 

3 

อ็อคแลนด ์– ถ้่าหนอนเรอืง

แสง – โรโตรวั – ศนูย์

วัฒนธรรมเมารี 

   Millennium 

Hotel  

หรือเทยีบเทา่ 

4 

อะโกรโดมฟาร์มทวัร ์– โชว์ตดั

ขนแกะ – เทาโป – น้า่ตกฮกู้า 

– สกายไลน ์

   Millennium  

Hotel  

หรือเทยีบเท่า 

5 
หมูบ่า้นฮอบบติ – อ๊อคแลนด ์– 

สกายทาวเวอร ์– ชอ๊ปปิง้ 

   
Sky city Hotel   

หรือเทยีบเทา่ 

6 อ็อคแลนด ์– กรงุเทพ     
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***พกัโรงแรม 4 ดาวทกุคืน *** 

พเิศษ !!! เปิดประสบการณร์บัประทานอาหาร

พืน้เมอืง 

ทีศู่นยว์ฒันธรรมเมารี , บฟุเฟต่บ์นยอดเขาชม

ววิเมอืงโรโตรวั  เมนหูอยเป๋าฮือ้ และอาหารค่า่

มือ้สดุพเิศษทีภ่ตัตาคาร ORBIT 360 การนัตี

คณุภาพดว้ยรางวลั2021 TRIPADVISOR 

TRAVELLERS' CHOICE 

AWARD WINNER  
  

  

  

  

  

  

กา่หนดการเดนิทาง 
ราคาเริ่มต้น 

99,900.- 
23 – 28 มนีาคม 2566 

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

12 – 17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภูมฯิ) 

15.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตู

ทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการแควนตัสแอร์ไลน์ 

(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  

QF024  

 

วนัที่สอง  ซดินยี ์– ออ็คแลนด ์– ทวัรช์มเมอืง  

06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ เผื่อเปลี่ยนเครื่องต่อไปยังประเทศ

นิวซีแลนด์ 

09.30 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF143 

14.35 น.  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมือง 

  บริการแซนวิชและน้่าผลไม้ แล้วน่าท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองท่ี

ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองท่ีส่าคัญทางด้านการค้า การศึกษา 

การเงิน น่าท่านชมท่าเรือริมอ่าวท่ีสวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยล่า 

ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟท่ีดับแล้ว สามารถมองเห็น

ทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ท้ังเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 

องศา จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบน

ถนนควีนส์  ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด   

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูหอยเป๋าฮื้อ

ทะเลใต้ 
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  น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักSYKCITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม  อ็อคแลนด ์–  ถ้า่หนอนเรอืงแสง – โรโตรวั – ศนูยว์ัฒนธรรมเมารี 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  จากนั้นน่าท่านเข้าชม ถ้่าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้่าท่ีมีหนอนเรือง

แสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายาม

ค่่านับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีหาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่น

จะน่าท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้่าอันเงียบสงบอันเป็นท่ีอยู่ของหนอนเรือง

แสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้่าหินงอกหินย้อยท่ีเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งท่ี

พลาดไม่ได้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองท่ีเต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้

พิภพท่ีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ่านวนมากเพราะเป็นเมืองท่ีมีความร้อน

จากใต้ดินท่ีสามารถปรุงอาหารได้โดยการน่าเนื้อสัตว์ไปฝังในดินท่ีมี

ความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) 

นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส่าคัญของเกาะเหนือท่ี 

สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในแบบชนพ้ืนเมืองเมารี ณ ศูนย์วัฒนธรรม

เมารีเทปูย่า ท่านจะได้ชมการแสดงของชนเผ่าเมารี บ่อน้่าพุร้อน การ

โชว์การแกะสลักไม้ และ นกกีวีท่ีใกล้จะสูญพันธุ์  
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ค่า่  รบัประทานอาหารที่ปรงุแบบชาวเมาร ีณ ศนูยว์ัฒนะธรรมเมารี แฮงงิ

อาหารสุดพิเศษท่ีปรุงขึ้นเฉพาะในวาระพิเศ

ของชนเผ่าเมารีในเขตภูมิภาคโรโตรัว

เท่านั้น โดยชาวเมารีจะขุดหลุมขนาดใหญ่

ตามขนาดและปริมาณอาหารท่ีจะท่า ความ

กว้างประมาณ 4 ฟุต ลึกราว 3 ฟุต จากนั้นจุด

ฟืนเผาหินลาวาให้ร้อนระอุท้ิงลงก้นหลุมท่ีขุดไว้ และน่าเนื้อประเภท 

ไก่ ปลา และผักท่ีมีหัวในดิน เช่น มันหวาน ซึ่งเป็นอาหารตาม

ประเพณีนิยมห่อด้วยใบไม้วางลงก้นหลุม แต่ปัจจุบันใส่เนื้อสัตว์ชนิด

อื่นๆ และผักท่ีชอบลงในฟลอยด์อลูมิเนียมหรือขดลวดน่าความร้อนท่ี

สานเข้าด้วยกันจนเป็นตะกร้าวางลงบนหินร้อนๆ คลุมด้วยกระสอบ

ป่านชุ่มน้่าทับลงไปแล้วจึงกลบดินอบให้แน่นท่ัวถึงกัน พร้อมชมโชว์

การแสดงของชาวเผ่าเมารี  

  นา่ทา่นเดนิทางเขา้สู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่  อะโกรโดมฟาร์มทวัร ์– โชว์ตดัขนแกะ – เทาโป – น้่าตกฮูกา้ – 

สกายไลนย์อดเขาโนโงทาฮา 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น่าท่านสู่ อะโกรโดม  นั่งรถแทร๊กเตอร์เข้าไปชมการท่างานภายใน

ฟาร์มของอะโกรโดม ท่านจะได้ใกล้ชิดกับฝูงแกะและอัลปาก้าสุด

น่ารักพร้อมกิจกรรมให้อาหารสัตว์แบบใกล้ชิด พร้อมชมประวัติความ

เป็นมาของอะโกรโดมหนึ่งในฟาร์มแกะท่ีใหญ่ท่ีสุดในนิวซีแลนด์ ชม

การแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆท่ีเดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและ

แสดงความสามารถของแกะท่ีมีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ 

ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย 

ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดย

สุนัขแสนรู้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางแบบจีน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งท่ีอยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง น่าท่านชม

น้่าตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้่าไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ 

และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้่าตกท่ีสวยงามยามต้อง

แสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ท่ีต่ืนเต้น

ของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ท่ีเป็นกีฬายอดนิยมเพ่ือ

ทดสอบความกล้าจากนักท่องเท่ียวท่ัวโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์

(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ ส่าหรับ

ท่านท่ีต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

น่าท่านเดินทางกลับเมืองโรโตรัวนั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นไปยังยอด

เขาโนโงทาฮาเพ่ือชมวิวเมืองโรโตรัวอันสวยงามแบบ360องศาให้

ท่านได้ดื่มด่่ารวามสวยงามกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติแสนอร่อย 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่าบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาโน

โงทาฮา 

  นา่ทา่นเดนิทางเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  หมูบ่า้นฮอบบติ – ออ็คแลนด ์– สกายทาวเวอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น่าท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านฮอบบิท สัมผัส

ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานท่ีถ่ายท่าภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์ม

ยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้ก่ากับ เซอร์

ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพ้ืนท่ีอันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ 

ท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไค

ไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา น่าชมหมู่บ้านฮอบบิทใน

ภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจ่านวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก

ออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบาง

หลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางแบบบารบ์คิิว ณ ภัตตาคารในหมู่บ้านฮอบบิต 

  หลังจากนั้นน่าท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง

เลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ซึ่งเป็นแหล่งขาย

สินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วยน่าท่านขึ้นชมวิวเมืองอ็อคแลนด์ในมุม

สูงจากตึกท่ีสูงท่ีสุดของนิวซีแลนด์ท่ี สกายทาวเวอร์ ด้วยระดับความ

สูง 328 เมตรจึงท่าให้สามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองได้อย่าง

ชัดเจนแบบ360องศาเลยทีเดียว 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร ORBIT 360  

เปิดประสบการณ์ม้ือค่่าสุดหรู ณ ภัตตาคารชื่อดังที่อยู่บนตึกสกายทาวเวอร์ บนชั้น 52 ท่านจะได้ชมวิว
เมืองอ็อคแลนด์แบบ360 องศา เพราะภัตตาคารจะค่อยๆหมุนไปรอบๆให้ท่านได้ชมวิวโดยที่แทบจะไม่
รู้สึกตัว การันตีด้วยรางวัลมาแล้วมากมายล่าสุด 2021 TripAdvisor Travellers' Choice 

Award winner  

  นา่ทา่นเดนิทางเข้าสู่ที่พัก SKY CITY HOTEL  หรือเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก  อ็อคแลนด ์– ซดินยี์ –  กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้าแบบกลอ่ง 

  เดินทางสู่สนามบนิอ็อคแลนด์ 

06.00 น. ออกเดินสู่เมืองซดินยี์ โดยสายการบนิแควนตัส เที่ยวบนิที ่QF140 

07.40 น. เดินทางถึงเมอืงซดินยี์ รอเปลี่ยนเครือ่ง 

09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบนิที ่QF023 

16.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

 

************************************** 
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BW..THE  HOBBIT TOUR NEW ZEALAND  

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

 

กา่หนดการเดนิทาง 23 – 28 มนีาคม 2566  
 

คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมตัว๋ 

 (ไมร่วมวซีา่) 

ราคาไมร่วมตัว๋

เครื่องบนิ 

ตลอดการเดนิทาง 

(ไมร่วมวซีา่) 

ผู้ใหญ ่พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง  99,900.- 70,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปีพักกับ 1 

ผู้ใหญ่  
93,900.- 64,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปีพักกับ 2 

ผู้ใหญ่มีเตียง 
87,900.- 58,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปีพักกับ 2 

ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 
80,900.- 51,900.- 

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  11,900.- 11,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านท่ี 

3 ลด 
2,000.- 2,000.- 

 

กา่หนดการเดนิทาง 12 – 17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 
 

คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมตัว๋ 

 (ไมร่วมวซีา่) 

ราคาไมร่วมตัว๋

เครื่องบนิ 

ตลอดการเดนิทาง 
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(ไมร่วมวซีา่) 

ผู้ใหญ ่พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง  112,900.- 72,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปีพักกับ 1 

ผู้ใหญ่  
106,900.- 66,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปีพักกับ 2 

ผู้ใหญ่มีเตียง 
100,900.- 60,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปีพักกับ 2 

ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 
93,900.- 53,900.- 

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  11,900.- 11,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านท่ี 

3 ลด 
2,000.- 2,000.- 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จ่านวน 15 ทา่น ขึน้ไป หาก

ผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ต่่ากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วท่ีลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่า

เดินทางต่าง ๆ ท่ีจะมาเดินทางกับคณะเราหากเท่ียวบินล่าช้า หรือจ่านวนผู้

เดินทางไม่ครบตามจ่านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง 

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบ ในส่วนที่นั่งบน

เครื่องบินไม่สามารถเลือกท่ีนั่งได้ ทางสายการบินจะจัดท่ีนั่งเป็นกลุ่มคณะมาให้  

*** กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศโดยไม่ต้อง

ยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

ท้ังสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจ

คนเข้าเมือง   

* กรณีใช้ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (Business Class)  หรือ ทารก (Infant) 

กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
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* กรณีออกต๋ัวแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ได ้ (NO 

REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขต๋ัวกรุ๊ปของสายการบิน 

*ส่าหรับห้องท่ีเป็นสามเตียง(Triple Room) โรงแรมในนิวซีแลนด์มีจ่านวนน้อย

และบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงท่ีสามารถพักได้ 3 ท่าน (2 

Double beds) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 

Extra bed) ส่าหรับห้องนอน 3 ท่านหรือบางโรงแรมกรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง บาง

โรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง ลูกค้าต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินแค

วนตัสแอร์ไลน์  

 ค่าโรงแรมท่ีพัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเท่ียว, ค่า

เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผูท้ี่

เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ ( เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

ประกันภัย ) และอายุไม่ต่่ากว่า 1 ปี และไม่เกินไม่เกิน 75 ปี 

 ค่าน้่ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่  10 ต.ค. 2565 

และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้่ามันหากสาย

การบินมีการปรับเพ่ิมขึ้นหลังจากนี้ 

อัตรานีไ้มร่วม 

 ค่าท่าหนังสือเดินทาง, ค่าท่าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์  แบบวซีา่เดีย่ว 7,220 บาทตอ่ทา่น  
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 กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปล

เอกสารเพ่ิมต่างหากจากค่าวีซ่า 

 ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก่าหนด (30 

กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและ

ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทปิคนขบัรถของนวิซแีลนด์ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรียญตอ่วนั ต่อ

คน สว่นคา่ทปิคนยกประเปา๋ทีโ่รงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเปา๋ดว้ยตวัเอง

เพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญไ่ม่มี

พนกังานยกกระเปา๋เพียงพอ 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร์ 

 ไม่มแีจกน้า่ดืม่บนรถและไม่แจกกระเปา๋ 

 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขาย

อินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช่าระเงนิ  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ่าเป็นจ่านวน 70,000.-บาท ต่อการจองทัวร์

หนึ่งท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ่านวยความสะดวกส่าหรับท่านใน

การท่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ก่อนเดินทาง 60 ก่อนเดินทาง  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการท่าวีซ่าล่าช้า ไม่ทันก่าหนดการออกต๋ัวกับ

ทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินค่ามัดจ่าท้ังหมด 

4. ส่าหรบัสว่นทีเ่หลือ บรษิัทฯ จะขอเกบ็คา่ทวัร์ทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่ง

น้อย  60 วนัทา่การ กรณลีกูคา้ทีผ่ลวซีา่ผา่นกอ่น 60 วนัทา่การ ขอช่าระยอด

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หากบรษิัทฯ ไมไ่ดร้บัเงนิครบทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง 

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการใหบ้ริการ 
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5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือ

เกิดเหตุจ่าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า

ทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล ต่างๆ 

6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้

บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณี

ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เม่ือท่านได้ช่าระเงินมัดจ่าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช่าระผ่านตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือช่าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

8. เม่ือท่านตกลงช่าระค่ามัดจ่า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า

ท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

คา่มดัจา่ทวัรจ์ะถกูนา่ไปจ่ายคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและค่าวซีา่ลว่งหน้าซึง่

ไม่สามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทางยกเลกิหรอืไม่สามารถเดนิทางไดด้ว้ย

เหตผุลไดก็ตามจะเปน็ไปตางเงื่อนไขตามนี้ 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 90 วนัทา่การคนืคา่มดัจา่ทัง้หมด 70,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกลว่งหนา้ 75-89 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามดัจา่ 70,000.-บาท 

- กรณทีี่ถกูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทูต ทางบรษิัทขอยดึคา่มดัจา่ทัง้หมด  

- กรณอีอกตัว๋แล้ว บรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าตั๋ว  

 แจง้ยกเลิกลว่งหนา้ 1-74 วนั กอ่นเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัร์ทัง้หมด

เพราะเปน็ช่วงพคี (เทศกาลต่างๆ)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดนิทางหรอืถกูปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรอืการเขา้

ประเทศนิวซแีลนด ์บรษิัทฯจะไมม่ีการคนืเงนิทัง้หมด  

 กรณวีซีา่ไมผ่่านกอ่นเดนิทาง  วนัทา่การคดิคา่ใช้จา่ยตามความเปน็จรงิ หาก

หลงัจากนีย้ดึค่ามดัจา่ทัง้หมด 
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เอกสารในการขอวซี่านวิซแีลนด ์(ตอ้งแปลภาษาองักฤษทกุฉบับ)  

(ใชเ้วลาพจิารณาวีซา่โดยประมาณ 90 วนัท่าการ หรือประมาณ 3 

เดอืน) 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายไุม่ต่า่กวา่ 6 เดอืน (มีหน้าว่างท่ีไม่มีตราประทับ
มากกว่า 2 หน้าขึ้น) 

 รปูถ่าย 2 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (พ้ืนหลังสีขาว) ห้ามสวมเสื้อสีขาว
และสีอ่อนในการ ถ่ายรูปให้เห็นหน้าชัด (ขนาดรูปจะเท่ากับรูปในหนังสือ
เดินทางของไทย) ห้ามเซนต์ชื่อหลังรูป 

 ส่าเนาทะเบียนบ้าน,ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน,ส่าเนาทะเบียนสมรส
,ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี) (ใชภ้าษาองักฤษเท่านัน้) 

 หนังสือการท่างาน 
- กรณเีปน็ลกูจา้ง ของบริษัทท่ีท่างานเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ)   

ระบุรายละเอียดการเข้าท่างาน, อัตราเงินเดือน, ต่าแหน่งงาน (หนังสือ
รับรองการท่างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืนวีซ่า), หรือส่าเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็น  

- กรณมีีอาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท่างาน เปน็ภาษาองักฤษ
เทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุต่าแหน่งอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน. วันเดือนปี
ท่ีเริ่มท่างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร (หนังสือรับรองการท่างาน
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณเีปน็เจา้ของกจิการ ใช้ส่าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส่าเนากรม
พัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส่าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ 
โดยจะต้องคัดมาไม่ต่่ากว่า 3 เดือน (พรอ้มฉบบัแปลเปน็ภาษาองักฤษ) 

 หลักฐานการเงนิ ใช้สา่เนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจ่าย้อนหลงั 6 
เดือน หรอื statement ย้อนหลงั 6 เดอืน (ใช้ภาษาองักฤษเทา่นัน้)   

 กรณเีดก็อายุต่า่กวา่ 16 ปี (ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา หรือคนใดคน

หนึง่ จะตอ้งมใีบอนญุาต  

ออกที่อา่เภอเทา่นัน้ (เปน็ภาษาองักฤษ) 

- หากเดก็เดนิทางไปกับบดิา จะต้องมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดา

จะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา จาก

อ่าเภอตันสังกัดเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย  
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- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะต้องมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้อง

คัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารตา จากอ่าเภอ

ตันสังกัดเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย  

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับิตาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้อง

คัดจดหมายยินยอมโดยระบุชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ ผู้ท่ีเดินทางไป

ด้วยกับบุตรเดินทางไปต่างประเทศ จากอ่าเภอตันสังกัดเป็น

ภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น

ภาษาอังกฤษแนบด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส่าเนาใบหย่า และมีการสลัก

หลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ 

 หลักฐานประวัติการศึกษา (ส่าหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือ

รับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้ส่าเนาบัตรนักเรียน หรือ

ใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา 

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากยื่นวีซ่าต้องน่าพาสปอร์ตเข้าไปในสถานฑูต 

 ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ประมาณ 90 วนัหรอื 3 เดอืน หนังสือเดินทาง

(PASSPORT) ท่ียื่นเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูต

ได้จนกว่าจะถึงวันก่าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เลม่เดนิทางไปประเทศอืน่

ก่อน จา่เปน็ตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบกอ่นยืน่วซีา่ เนือ่งจากบรษิัทฯ ตอ้งนา่เล่ม

พาสปอร์ตเขา้สถานฑตุเทา่นัน้  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

กรณถีูกปฎิเสทวซีา่  

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่า

ทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยืน่คา่ร้องขอวซีา่ใหมก่็ต้องชา่ระคา่ธรรมเนียม

ใหม ่พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหมทุ่กครัง้ 
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2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก่าหนดวันเดินทาง  สถานทูต

ไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช่าระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ค่าทัวร์ท้ังหมด  

3.หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการ

ใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า

ท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา 

และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขสา่คญัของการพจิารณาวซี่า 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ 

เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่ง

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะ

เดินทางไปท่องเท่ียวยังตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น 

กรณุาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ขา้งตน้ใหค้รบตามที่กา่หนดเพือ่ความสะดวกของ

ท่านเองในการยืน่ขอวซีา่ 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเปน็ภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์น

การยืน่วซี่าของท่าน 
(ขอ้มลูตรงนีท้างบรษิทัฯ จะนา่ลงกรอกในฟอรม์วซีา่ สา่คญัมาก ขอ้ใหท้กุทา่นตอบความ

จรงิ แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที)่ 

 

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

    ......................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   

    สถานท่ีเกดิ ................................................ 

3. ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากมี) 

    ................................................................................................. 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) 

    .......................................................................................... 

    รหัสไปรษณีย ์ .................. 

    โทรศัพท์บา้น .....................................................   

    มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน ..............................................       

    ต่าแหน่ง ..................................................... 

    ชื่อสถานที่ท่างาน หรือ ร้านค้า 

    ................................................................................................................. 

    ที่อยู ่

    ..........................................................................................................................   

    รหัสไปรษณีย ์............................. 

    โทรศัพทท์ี่ท่างาน ................................................       

    โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส       

ถ้าสมรสแลว้ กรณุากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

    ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีติดต่อได้สะดวก) 

    ............................................................................................................. 

    



 

1.NZ..HOBBIT North Island 6D  Page 19 

     

   โทรศัพท์ท่ีบ้าน ......................................................   

    มือถือ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ  

    ชือ่-นามสกุล ........................................................................         

    ความสัมพันธ์ ............................ 

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

    ความสัมพันธ์ ............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุ  

    สถาบันการศึกษา .............................................................................. 

    ท่ีอยู ่ 

    .........................................................................................................   

    โทรศัพท์ ....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย    เคย  

    ประเทศ............................................................ 
(ข้อนี้ส่าคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท่าให้สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง) 

 ข้อมลูสว่นตวัเพิ่มเติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (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) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก

          ทานมังสาวิรัส 

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


