ทัวร์นิวซีแลนด์ : รหัส NZL1555

ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป
หมู่บ้านฮอบบิตนั (มาทามาท่ า) ถา้ หนอนเรืองแสง (ไวโตโม่ )
ชมการแสดงโชว์พนื้ เมืองของชาวเมารี

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรื อ Lakeland Queen
 โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง
เดือน เมษายน (สงกรานต์ ) 2561

11 – 16 , 12 - 17

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์

15.00 น.

18.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่ออ๊ คแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล

10.45 น.

เดินทางถึงเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซี แลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองแฮมิลตัน เป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่กว้าง มีแม่น้ าที่สาคัญ Hamilton Gardens ซึ่ งมีดอกไม้สีสดใส
นานาชนิ ดที่มีชื่อเสี ยง จากสวนทัว่ โลก มาจัดไว้หลากหลายรู ปแบบ นอกจากนั้น Hamilton City ยังเป็ นเมืองที่
เหมาะแก่การเรี ยน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงคือ The Waikato University เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SUDIMA HOTEL HAMILTON หรือเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม

ฮอบบิตนั ( มาทามาท่ า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่ า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ต้ งั อยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนื อของนิ วซี แลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อม
ไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของเมืองชื่ อว่า บ้ านฮอบบิท( HOBBIT HOLES)
สถานที่หลักสาหรับถ่ายทาฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสี ยงจานวนหลายเรื่ อง เช่น ปี เตอร์แจ็คสัน ( PETER JACKSON)
ภาพยนตร์ ไตรภาคเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่ งปั จจุบนั รั ฐบาล
นิ วซี แลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถานที่แห่ งนี้ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON)
เป็ นหมู่บา้ นซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็ นเนิ นสู งอยู่เหนื อเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่ อยู่ของบิ ลโบ แบ๊กกิ้นส์

เที่ยง

ค่า

โฟรโด แบ๊ ก กิ้ น ส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่ น้ ี ยัง เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น และจุ ด สุ ด ท้า ยของการผจญภัย ในนิ ย ายเรื่ อ ง
เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์
รับประทานอาหารภายใน HOBITTION
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรั ว เมืองโรตัวโรเป็ นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารี อาศัยอยู่เป็ นจานวน
มากและยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนื อ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อ
โคลนร้อนมากมาย ทาให้เป็ นที่มาของชื่ อเรี ยกขานอีกอย่างหนึ่ งของเมืองนี้ ว่า เมืองแห่ งซัลเฟอร์ (Sulphur City)
เพราะบรรดาบ่อโคลนทั้งหลายนี้ ได้ปล่อยซัลเฟอร์ หรื อกามะถันออกมากระจายไปทัว่ เมือง นอกจากนี้ ยงั มี บ่อ
น้ าแร่ น้ าพุร้อนมากมายทาให้เมืองโรโตรัวกลายเป็ นเมืองสปาธรรมชาติช้ นั เยี่ยมของนิ วซี แลนด์อีกด้วย นาท่านสู่
TE PUIA ศู นย์ วัฒนธรรมชาวเมารี เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ การ
แกะสลักไม้ การทอเครื่ องนุ่งห่ ม ชมบ่อน้ าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ
ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พ้ืนดินในบริ เวณนี้ ข้างในศูนย์มี
ชาวเมารี มาสาธิ ตการแกะสลักไม้และทาเครื่ องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรื อโบราณตั้ง
แสดง มีการแสดงระบาเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุ งแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดง โชว์ พนื้ เมืองของชาวเมารี
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั IBIS HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – นา้ ตกฮูก้า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริ งซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาเทร้า ที่มีจานวนนับหมื่ นตัว
จากทะเลสาบมาวางไข่ ต ามธรรมชาติ ชมต้นเฟิ ร์ นสี เ งิ นสัญ ลักษณ์ ข องประเทศ จากนั้นนาท่ า นสู่ อโกรโดม
(AGRODOME) เป็ นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่ งปรับปรุ งเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือ
การตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่ งในประเทศนิ วซี แลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัด
ขนแกะที่มีชื่อเสี ยงที่ สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดน้ านมวัว
และ การแสดงสุ นขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นขั แสนรู ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเตาโปซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เกิด จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาด
ใหญ่และลึกที่ สุดของประเทศนิ วซี แลนด์เป็ นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะน้ าตกฮูกา้
น้ าตกสี ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณน้ าที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ กาเนิดมาจากแม่น้ าไวกาโต้
ซึ่ งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั IBIS HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่ห้า

ล่ องเรือ LAKELAND QUEEN – ถา้ หนอนเรืองแสง (ไวโตโม่ ) - อ๊ อคแลนด์

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ พร้ อมล่ องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว ชมความงามของ
ทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่ งนี้ ได้ชื่อมาจากภาษาเมารี แปลว่า ทะเลสาบแห่ งที่ สอง เป็ นทะเลสาบที่ เกิ ดจาก
ภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปี ก่อนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่ งในบริ เวณที่อยูใ่ กล้กนั นี้ ชมทัศนี ยภาพ
ที่งดงามของเมืองโรโตรัว
จากนั้นนาท่านเข้าชม ถ้ าหนอนเรื องแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ าที่ มีหนอนเรื องแสงเปล่งประกาย
ระยิบระยับเป็ นล้านๆๆตัว ดัง่ ดวงดาวบนท้องฟ้ า ยามค่าคืนนับเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดย
ไกด์ทอ้ งถิ่นจะนาท่านนัง่ เรื อเข้าไปในถ้ าอันเงี ยบสงบอันเป็ นที่ อยู่ของหนอนเรื องแสงและท่านจะได้ชมความ
งดงามของถ่า หิ นงอกหิ นย้อยที่ เกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ ป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวยอดนิ ยมของนิ วซี แลนด์แห่ งหนึ่ งที่
พลาดไม่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบบาร์ บีคิว)
จากนั้นนาท่าน เดินทางกลับสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์ เมืองที่ ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ ง เป็ นเมืองที่ สาคัญทางด้านการเรี ยน
การศึกษา การเงินของนิวซี แลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐี
ที่ ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ใจกลางเมื อง ผ่านย่าน พาร์ แนล ถนนที่ เป็ นที่ ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้า
เก่ า แก่ รุ่ น บุ ก เบิ ก จากนั้น ให้ท่ า นช้อ ปปิ้ งอย่ า งอิ ส ระในย่ า นใจกลางเมื อ งบนถนนควี น สตรี ท มอลล์ NEW
MARKET และ VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนค
วีนส์ ซึ่ งเป็ นแหล่งขายสิ นค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่หก

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

น.
20.25 น.
13.10



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ (ไม่มีราคาเด็ก )

66,900.14,000.-

40,900.14,000.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 25 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** ไม่ รวมค่าวีซ่าเดีย่ ว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่ าน ***
***สาหรับรายการนี้ ไม่ มหี ้ องพัก Triple Room***

ทิปเจ้ าหน้ าที่ขบั รถและหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง )
เพือ่ ขวัญและกาลังใจของเจ้ าหน้ าทีน่ ะคะ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ *วีซ่าเดีย่ ว 6,100 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน*
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ทิปเจ้าหน้าที่ขบั รถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง )
เงือ่ นไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลกู ค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริ ษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่ าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่ าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่า นิวซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดและทางบริ ษัทฯต้ องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพือ่ ทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยืน่ ขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยืน่ วีซ่า 10 วันทาการ) ***
1. สาหรับบุคคลทั่วไป

พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่ค่สู มรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชี เงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปั จจุบนั หรื อใช้ เอกสาร
เป็ น BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่ านั้น
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนา
บัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิ ดาหรื อมารดา) หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะ ต้องมีหนังสื อ
ยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผ้ เู ดินทาง มีตวั๋ เอง หรืออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ต้ องยืน่ วีซ่าเดีย่ ว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท

*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องห้ามผูเ้ ดิ นทาง เนื่ องจากมี สิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากการท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ น
การชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละ
สิ ทธิ์ในการใช้ บริ การนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางต่ากว่ า 25 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
*********************************************

กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพือ่ ประโยชน์ ในการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่า
หม้ าย
3. ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ.......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
4. ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่อสถานทีท่ างาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................................................
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย................................................................................................................................
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่อนหรือไม่
เคย
ไม่ เคย

10. ท่ านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรือไม่

เคย ...................................................
ไม่ เคย

