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BW New Zealand North Island 6 days
THE HOBBIT TOUR
บิ๊กเวิ ลด์ ฮอลิ เดย์ นาท่านเดิ นทางสู่ประเทศนิ วซีแลนด์ ชมฮอบบิตตัน มูวีเซ็ดหมู่บา้ นชาวฮอบบิต
ของภาพยนตร์เรื่องดัง “The Lord of The Rings” และเรื่อง “The Hobbit : An
Unexpected Journey” ที่สร้างความประทับใจให้กบั ผูค้ นทัวโลก
่
 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นเมืองทีส่ ําคัญทางด้านการค้า การศึกษา
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่ เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี ชม
บ่อนํ้าพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด
 เรนโบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเทร้า และชมสัตว์พน้ื เมืองของนิวซีแลนด์
 อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆ
 ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งทีอ่ าศัยของปลาเทร้าสีรงุ้ อาศัยอยู่
 ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับดังดวงดาวบน
่
ท้องฟ้า
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ต ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทํา
ภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรือ่ ง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต

กาหนดการเดิ นทาง

วันแรก
16.00 น.
18.55 น.

20 – 25 มกราคม 2558
12 – 17 กุมภาพันธุ์ 2558
3 – 8 มีนาคม(วันมาฆะ) / 26 – 31 มีนาคม 2558 (โปรโมชัน่ )

กรุงเทพฯ – อ็อค -แลนด์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการ
บิ นไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 491
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วันที่สอง
12.05 น.
เที่ยง

คา่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

คา่

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ ง - นัง่ เรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองนําท่านเดินทางสูต่ วั เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่ง และเป็ นเมืองทีส่ าํ คัญทางด้านการค้า
การศึกษา การเงิน นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวทีส่ วยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา ชม
สะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
อ็อคแลนด์แลนด์ทงั ้ เมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนัน้ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและ
เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึง่ เป็ นแหล่งขายสินค้านานาชนิด จากนัน้
นําท่านขึน้ เรือข้ามฝากจากเมืองอ๊อคแลนด์สทู่ ่าเรือเดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ผ่านชมอ่าว
ทีเ่ ต็มไปด้วยเรือใบและผืนนํ้าสีฟ้าครามของอ่าวอ๊อคแลนด์จนถึงท่าเรือ
เดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนรวมถึงร้านกาแฟทีน่ารักร้านค้าทีข่ ายงาน
ศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็ นภาพวาด ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านเครื่องแก้ว ตามแนวถนน
วิคตอเรีย จากนัน้ ให้ท่านเดินขึน้ ไปชมวิวของเมืองทีเ่ ม้าท์วคิ ตอเรียทีส่ ามารถมองเห็น
วิวทีส่ วยงามอีกมุมของเมืองอ๊อคแลนด์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บา้ นชาวฮอบบิ ต และฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วฒ
ั นธรรมของชาวเมารี –
การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารคา่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยีย่ มชม หมูบ่ ้านของชาวฮอบบิ ต ( HOBBITON
MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์ไตรภาค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผูก้ าํ กับ เซอร์ปีเตอร์
แจ๊คสัน ให้ท่านได้ช่นื ชมพืน้ ทีอ่ นั สวยงามของฟาร์มเลีย้ งแกะ ทีม่ พี น้ื ทีม่ ากกว่าพัน
เอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อัน
ตระการตา นําชมหมู่บา้ น
ฮอบบิตในภาพยนตร์ดงั เรื่อง The Hobbit มีจาํ นวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุม
ไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พทีช่ าวเมารี
อาศัยอยู่เป็ นจํานวนมากเพราะเป็ นเมืองทีม่ คี วามร้อนจากใต้ดนิ ทีส่ ามารถปรุงอาหาร
ั นทีม่ คี วามร้อนสูงจนกว่าจะสุก
ได้โดยการนําเนื้อสัตว์ไปฝงในดิ
อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญของเกาะ
เหนือทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมากทีส่ ดุ นําท่านสู่ TE PUIA ซึง่ เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์
ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม
พร้อมชมบ่อนํ้าพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด สิง่ มหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ จากพลังความร้อนใต้พภิ พทีพ่ วยพุ่งจากพืน้ ดิน โดยผสมแร่
ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คา่

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

คา่
วันที่หก
เช้า

โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม –ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี - ทะเลสาบเทาโป ชมน้าตกฮูก้า –
ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรกั ษ์พนั ปลาเทร้า ทีม่ ี
ปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิรน์ สี
เงินซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ ง
แกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆทีเ่ ดินเรียงรายบนเวทีให้
ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะทีม่ คี วามแตกต่างกันของสายพันธุต์ ่างๆ ให้ท่านสัมผัส
ถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ
และการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึง่ เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ น
แหล่งทีอ่ ยู่ของปลาเทร้าสีรงุ้ นําท่านชมน้าตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ําไวคาโตกระโจนผ่าน
ช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชัน้ หินสูง 11 เมตร กลายเป็ นนํ้าตกทีส่ วยงามยามต้องแสงแดด
นอกจากนี้ยงั ไห้ท่านได้ชมการนัง่ เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ทีต่ ่นื เต้นของเกาะเหนือ และชมการ
กระโดดบันจี้ ทีเ่ ป็ นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเทีย่ วทัวโลกเมื
่
่อมาเยือน
นิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ สาหรับท่านทีต้่ องการ
จะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) นําท่านเดินทางกลับเมืองโรโตรัว
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า
โรโตรัว – ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลีย้ งแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน
เขาน้อยใหญ่สเู่ มืองไวโตโม่ทม่ี ถี ้าํ หนอนเรืองแสงอันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเข้าชม ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่ หี นอนเรือง
แสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดังดวงดาวบนท้
่
องฟ้ายามคํ่า คืนนับเป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทห่ี าดูได้ยาก โดยไกด์ทอ้ งถิน่ จะนําท่านนังเรื
่ อเข้าไปในถํ้าอันเงียบ
สงบอันเป็ นทีอ่ ยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความ
งดงามของถํ้าหินงอกหิน
ย้อยทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกี แห่งทีพ่ ลาดไม่ได้
หลังจากนัน้ นําท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ ตาม
อัธยาศัย ซึง่ บนถนนควีนส์ ซึง่ เป็ นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซือ้ หรือจะเข้าชม
คาสิโนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์อกี ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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ให้ท่านได้อสิ ระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท หรือจะเล่นคาสิในทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ
นิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางสูส่ นามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์
ออกเดินสูก่ รุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน TG492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ

14.50 น.
20.50 น.

****************************************************************

อัตราค่าบริการ
คณะผู้เดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ ( ห้องคู่ )
เด็กอายุตํากว่า 12 ปีพกั กับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํากว่า 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กอายุตํากว่า 12 ปีพกั กับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋ว
มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558

ราคารวมตั ๋ว
มีนาคม 2558
PROMOTION!!

ราคาไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิ น
ตลอดการเดิ นทาง

71,900.67,900.62,900.59,900.6,900.1,000.-

63,900.59,900.56,900.54,900.6,900.1,000.-

36,900.34,900.32,900.29,900.6,900.1,000.-

้ ไป หากผู ้โดยสารทีเ่ ป็ นผู ้ใหญ่ตา่ กว่า 15 ท่าน
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต ้องมีผู ้โดยสาร จำนวน 15 ท่ำน ขึน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือ
่ นการเดินทาง หรือ เปลีย
่ นแปลงราคา
*** ราคานีบ
้ ริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงราคาตามภาษี น้ ามันของสายการบิน

อัตรานีไ้ ม่ รวม วีซ่ากรุ๊ ป 3,190 บาท และวี่ซ่าเดี่ยว 5,590 บาท หรื ออาจจะเปลี่ยนแปลราคาขึน้ อยู่
ที่สถานทูตกาหนด ( ขึ ้นอยูก่ บั เอกสารของลูกค้ าและความพร้ อมว่าควรจะยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรื อวีซา่ เดี่ยว)
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากจํานวนผูโ้ ดยสารตํ่ากว่า 15 ผูใ้ หญ่ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** บริ ษทั ฯของสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้

อัตรานีร้ วม







ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย )
ค่าน้ ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2558 และบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษี
น้ ามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
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อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร
่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยก
กระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญไม่มพี นักงานยกกระเป๋า
 ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เริม
่ วันที่ ค่าวีซ่าเปลี่ยนเป็ น วีซ่ากรุป๊ 3,190 บาท และ วีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่อ
อํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการทําวีซ่าเข้าประเทศ
นิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทนั กําหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานทีส่ ถานทูตกําหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการ
ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จอันเป็ นผลทําให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด หรือหาก
์
ออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯไม่สามารถคืนค่าตั ๋วได้เพราะเป็ นเงื่อนไขของสายการบิน
 สาหรับค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวัน
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้บริ การ

การยกเลิก
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 20 – 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 10 – 19 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท หากออกตั ๋วแล้วจะไม่คนื เงินค่าตั ๋ว หรือกรณี
ทีถ่ ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจํา 20,000 บาทหรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินให้ท่านได้ไม่
ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตปฏิเสธออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเองทีใ่ ห้เอกสารมา
ไม่ครบถ้วนตามทีส่ ถาทูตกําหนด หรือการทีท่ ่านให้ขอ้ มูลส่วนตัวทีเ่ ป็ นเท็จในการขอวีซ่า บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋ว
เครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่า




หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว
สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
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ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
- ประวัติการทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิ น ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน
(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึน้ อยู่กบั สถานฑูต)
เด็กอายุต่าํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อมเอกสารสําเนา
ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
หลักฐานประวัติการศึกษา (สาหรับเด็กนักเรี ยน/นักศึกษา) อาทิ หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน(ตัวจริ ง) กรณี ปิดเทอมใช้สาเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรี ยน ใบรายงานจากโรงเรี ยน
ใบเปลีย่ นชื่อ (ถ้ามีสาํ คัญมาก)
กรณีถา้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบตุ รอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ นวีซ่าครอบครัว
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปใน
สถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ ่นื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่
วีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริษทั ทัง้ เล่มเพือ่ ยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลานาเล่มพาสปอร์ตเข้า
ไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้อง
์
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึน้ อยู่กบั ทาง
์
บริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วตาม
เอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
*** วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ตดิ ในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ***
**** ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับยืน่ วีซ่า หากบริ ษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่ กรุ๊ป**

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในฟอร์ มวีซ่า สาคัญมาก ข้ อให้ ทุกท่ านตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
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2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ..................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริ งจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรื อออกไม่ทนั วันเดินทาง)
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) ..................................................
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