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Code: IB04-NZL-HobbitNorth-64QF-Mar-Apr-99-A221123 

 

THE  HOBBIT TOUR NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D/4N 

( AUCKLAND – ROTORUA – TAUPO ) 

ตามรอยภาพยนตรเ์ร ือ่งดงัฮอบบติ และ เดอะลอรด์ออฟเดอะรงิค ์
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 พกัโรงแรม 4 ดาวทกุคนื  

 พเิศษ !!! เปิดประสบการณ์รบัประทานอาหารพืน้เมอืง 

 ทีศ่นูยว์ฒันธรรมเมาร,ี บฟุเฟ่ตบ์นยอดเขาชมววิเมอืงโรโตรวั   

 เมนหูอยเป๋าฮือ้และกุง้มงักร และอาหารค า่มือ้สดุพเิศษทีภ่ตัตาคาร ORBIT 360 การนัตคีณุภาพ

ดว้ยรางวลั2021 TRIPADVISOR TRAVELLERS' CHOICE AWARD WINNER  

  

  

  

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูฯิ) 

 

15.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิ ช ัน้ 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการแควนตสัแอรไ์ลน ์(QF) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

18.10 น.  ออกเดนิทางสู ่นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ QF024  

 

 

 

DDAAYY  รายการรายการ  
        อาหารอาหาร  

โรงแรมโรงแรม  
    BB        LL      DD  

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 อ็อคแลนด ์– ทวัรช์มเมอืง    
Sky city Hotel   

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อ็อคแลนด ์– ถ า้หนอนเรอืงแสง – โรโตรวั 

– ศนูยว์ฒันธรรมเมาร ี

   Millennium Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อะโกรโดมฟารม์ทวัร ์– โชวต์ดัขนแกะ – 

เทาโป – น า้ตกฮกูา้ – สกายไลน ์

   Millennium  Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
หมูบ่า้นฮอบบติ – ออ๊คแลนด ์– สกายทาว

เวอร ์– ชอ๊ปป้ิง 

   Sky city Hotel   

หรอืเทยีบเทา่ 

6 อ็อคแลนด ์– กรงุเทพฯ     

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาเริม่ตน้ 99,900.- 
23 – 28 มนีาคม 2566 

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

12 – 17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 
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วนัทีส่อง  ซดินยี ์– อ็อคแลนด ์– ทวัรช์มเมอืง  

 

06.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซดินยี ์เผือ่เปลีย่นเครือ่งตอ่ไปยงัประเทศนวิซแีลนด ์

09.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ประเทศนวิซแีลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่QF143 

14.35 น.  เดนิทางถงึ เมอืงอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

   

  บรกิารแซนวชิและน า้ผลไม ้ 

 

  แลว้น าทา่นชมเมอืงอ็อคแลนด ์เมอืงทีใ่หญอ่นัดับหนึง่ และเป็นเมอืงทีส่ าคัญทางดา้นการคา้ การศกึษา 

การเงนิ  

 

  น าทา่นชมทา่เรอืรมิอา่วทีส่วยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล า ชมสะพานฮารเ์บอร ์ชมเขาอเีดน ภเูขาไฟที่

ดับแลว้ สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องเมอืงอ็อคแลนดแ์ลนดท์ัง้เมอืงไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ 360 องศา  

 

  จากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัยบนถนนควนีส ์ ซึง่เป็นแหล่งขายสนิคา้นานา

ชนดิ   

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารจนี ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนหูอยเป๋าฮือ้ทะเลใต ้

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SYKCITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม  อ็อคแลนด ์–  ถ า้หนอนเรอืงแสง – โรโตรวั – ศนูยว์ฒันธรรมเมาร ี

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  จากนัน้น าท่านเขา้ชม ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม่ ถ ้าทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยับเป็น

ลา้น ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามค ่านับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีห่าดไูดย้าก โดยไกดท์อ้งถิน่

จะน าท่านน่ังเรอืเขา้ไปในถ ้าอันเงยีบสงบอันเป็นทีอ่ยูข่องหนอนเรอืงแสงและท่านจะไดช้มความงดงาม

ของถ ้าหนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตเิป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของนิวซแีลนด์อกีแห่งที่

พลาดไมไ่ด ้

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ บารบ์คีวิ ณ ภตัตาคาร 

   

  จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโรโตรวั เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใตพ้ภิพทีช่าวเมารอีาศัยอยูเ่ป็นจ านวน

มากเพราะเป็นเมอืงทีม่คีวามรอ้นจากใตด้นิทีส่ามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการน าเนื้อสัตวไ์ปฝังในดนิทีม่ี

ความรอ้นสงูจนกว่าจะสกุ อาหารนี้ชาวเมารเีรยีกว่าแฮงง ิ(HANGI) นอกจากนี้เมอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของเกาะเหนอืที ่ 

 

  สัมผัสบรรยากาศยอ้นยุคในแบบชนพื้นเมอืงเมารี ณ ศูนยว์ฒันธรรมเมารเีทปูย่า ท่านจะไดช้มการ

แสดงของชนเผา่เมาร ีบอ่น ้าพรุอ้น การโชวก์ารแกะสลักไม ้และ นกกวีทีีใ่กลจ้ะสญูพันธุ์  

 

ค า่  รบัประทานอาหารทีป่รงุแบบชาวเมาร ีณ ศนูยว์ฒันะธรรมเมาร ีแฮงงอิาหารสดุพเิศษทีป่รงุขึน้

เฉพาะในวาระพเิศของชนเผา่เมารใีนเขตภมูภิาคโรโตรัว

เทา่นัน้ โดยชาวเมารจีะขดุหลมุขนาดใหญต่ามขนาดและปรมิาณ

อาหารทีจ่ะท า ความกวา้งประมาณ 4 ฟตุ ลกึราว 3 ฟตุ จากนัน้จดุ

ฟืนเผาหนิลาวาใหร้อ้นระอทุิง้ลงกน้หลมุทีข่ดุไว ้และน าเนือ้

ประเภท ไก ่ปลา และผักทีม่หีัวในดนิ เชน่ มนัหวาน ซึง่เป็นอาหาร

ตามประเพณีนยิมหอ่ดว้ยใบไมว้างลงกน้หลมุ แตปั่จจบุนัใสเ่นือ้สตัวช์นดิอืน่ๆ และผักทีช่อบลงในฟลอยด์

อลมูเินยีมหรอืขดลวดน าความรอ้นทีส่านเขา้ดว้ยกนัจนเป็นตะกรา้วางลงบนหนิรอ้นๆ คลมุดว้ยกระสอบ

ป่านชุม่น ้าทับลงไปแลว้จงึกลบดนิอบใหแ้น่นทัว่ถงึกนั พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมาร ี 

   

ทีพ่กั   MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  อะโกรโดมฟารม์ทวัร ์– โชวต์ดัขนแกะ – เทาโป – น า้ตกฮกูา้ – สกายไลนย์อดเขาโนโงทาฮา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านสู่ อะโกรโดม  น่ังรถแทร๊กเตอร์เขา้ไปชมการท างานภายในฟาร์มของอะโกรโดม ท่านจะได ้

ใกลช้ดิกับฝูงแกะและอัลปากา้สดุน่ารักพรอ้มกจิกรรมใหอ้าหารสัตวแ์บบใกลช้ดิ พรอ้มชมประวัตคิวาม

เป็นมาของอะโกรโดมหนึง่ในฟารม์แกะทีใ่หญ่ทีส่ดุในนวิซแีลนด ์ชมการแสดงของแกะพันธุต์่างๆทีเ่ดนิ

เรยีงรายบนเวทใีหท้่านชมและแสดงความสามารถของแกะทีม่คีวามแตกต่างกันของสายพันธุต์่างๆ ให ้

ท่านสัมผัสถงึความน่ารักของการป้อนอาหารเจา้แกะตัวนอ้ย ประทับใจกับการชมการสาธติการตดัขน

แกะ และการตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางแบบจนี ณ ภตัตาคาร 

  

จากนัน้เดนิทางสู ่ทะเลสาบเทาโป ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศนวิซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งที่

อยูข่องปลาเทรา้สรีุง้  

 

น าท่านชมน า้ตกฮูกา้ อันงดงามของแม่น ้าไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และขา้มชัน้หนิสูง 11 

เมตร กลายเป็นน ้าตกทีส่วยงามยามตอ้งแสงแดด นอกจากนี้ยังไหท้่านไดช้มการน่ังเรอืเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่

ตื่นเตน้ของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกลา้จาก

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลกเมือ่มาเยอืนนวิซแีลนด ์(รายการเจ็ทโบท๊และการกระโดดบันจี ้เป็นทัวรน์อกรายการ 

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการจะรว่มสนุกกบักจิกรรมตา่งๆ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร)์  

 

น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงโรโตรัวน่ังกระเชา้กอนโดลา่ขึน้ไปยงัยอดเขาโนโงทาฮาเพือ่ชมววิเมอืงโรโต

รัวอนัสวยงามแบบ360องศาใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ารวามสวยงามกบัอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาตแิสนอรอ่ย 



Page 6 of 11 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบนยอดเขาโนโงทาฮา 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MILLENNIUM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  หมูบ่า้นฮอบบติ – อ็อคแลนด ์– สกายทาวเวอร ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา เยีย่มชม หมูบ่า้นฮอบบทิ สัมผัสประสบการณ์เบือ้งหลังของสถานที่

ถา่ยท าภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ ของผูก้ ากับ เซอร์

ปีเตอร ์แจ๊คสนั  

 

ใหท้า่นไดช้ืน่ชมพืน้ทีอ่นัสวยงามของฟารม์เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ากกวา่พันเอเคอร ์ประกอบกับววิทวิทัศน์

ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์( Kaimai Ranges ) อนัตระการตา  

 

น าชมหมู่บา้นฮอบบทิในภาพยนตรด์ังเรือ่ง The Hobbit มจี านวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให ้

แตกตา่งกนัไป บางหลังก็ปกคลมุไปดว้ยหญา้และบางหลังก็ปลกูดอกไมส้วยงามหนา้บา้น 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางแบบบารบ์คิวิ ณ ภตัตาคารในหมูบ่า้นฮอบบติ 

   

  หลังจากนัน้น าทา่นกลับ เมอืงอ็อคแลนด ์ 

  อสิระใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆตามอธัยาศัยบนถนนควนีสซ์ ึง่เป็นแหลง่ขายสนิคา้นานาชนดิ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หรอืจะเขา้ชมคาสโินทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศนวิซแีลนดอ์กีดว้ย 

 

  น าท่านขึน้ชมววิเมอืงอ็อคแลนดใ์นมมุสูงจากตกึทีส่งูทีส่ดุของนวิซแีลนดท์ี ่สกายทาวเวอร ์ดว้ยระดับ

ความสงู 328 เมตรจงึท าใหส้ามารถเห็นทัศนยีภาพของเมอืงไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ360องศาเลยทเีดยีว 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร ORBIT 360  

เปิดประสบการณ์มือ้ค า่สดุหร ูณ ภตัตาคารชือ่ดังทีอ่ยูบ่นตกึสกายทาวเวอร ์บนชัน้ 52 ทา่นจะไดช้มววิ

เมอืงออ็คแลนดแ์บบ360 องศา เพราะภตัตาคารจะคอ่ยๆหมนุไปรอบๆใหท้า่นไดช้มววิโดยทีแ่ทบจะไม่

รูส้กึตวั การันตดีว้ยรางวัลมาแลว้มากมายลา่สดุ 2021 TripAdvisor Travellers' Choice 

Award winner  

ทีพ่กั   SKY CITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  อ็อคแลนด ์– ซดินยี ์–  กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

  เดนิทางสูส่นามบนิอ็อคแลนด ์

06.00 น. ออกเดนิสูเ่มอืงซดินยี ์โดยสายการบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF140 

07.40 น. เดนิทางถงึเมอืงซดินยี ์รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QF023 

16.40 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวัสดภิาพ 

 

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

NORTH ISLAND 6D/4N 

( AUCKLAND – ROTORUA – TAUPO ) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 23 – 28 มนีาคม 2566  

 

คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต ัว๋ 

 (ไมร่วมวซีา่) 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ตลอดการเดนิทาง 

(ไมร่วมวซีา่) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง  99,900.- 70,900.- 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ ่  93,900.- 64,900.- 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 87,900.- 58,900.- 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 80,900.- 51,900.- 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  11,900.- 11,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด 2,000.- 2,000.- 

 

ก าหนดการเดนิทาง 12 – 17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 

 

คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต ัว๋ 

 (ไมร่วมวซีา่) 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ตลอดการเดนิทาง 

(ไมร่วมวซีา่) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง  112,900.- 72,900.- 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ ่  106,900.- 66,900.- 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 100,900.- 60,900.- 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 93,900.- 53,900.- 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  11,900.- 11,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด 2,000.- 2,000.- 

 

*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญต่ า่กวา่ 15 ทา่น 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

*** บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในเรือ่งตั๋วทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเรา

หากเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทาง 

*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน เพือ่แจง้ให ้

สายการบนิทราบ ในสว่นทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้ทางสายการบนิจะจัดทีน่ั่งเป็นกลุม่คณะมาให ้ 
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*** กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศโดยไมต่อ้งยืน่วซีา่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ หากไมไ่ดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เนือ่งจากเป็นดลุพนิจิของเจา้หนา้ตรวจ

คนเขา้เมอืง   

* กรณีใชต้อ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ (Business Class)  หรอื ทารก (Infant) กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจาก

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ  

* กรณีออกตั๋วแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ได ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุ๊ปของ

สายการบนิ 

*ส าหรับหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง(Triple Room) โรงแรมในนวิซแีลนดม์จี านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญส่อง

เตยีงทีส่ามารถพักได ้3 ทา่น (2 Double beds) หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญแ่ละ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 Extra 

bed) ส าหรับหอ้งนอน 3 ทา่นหรอืบางโรงแรมกรณีพัก 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 เตยีง ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิแควนตัสแอรไ์ลน ์ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผูท้ ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

( เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ) และอายไุมต่ า่กวา่ 1 ปี และไมเ่กนิไมเ่กนิ 75 ปี 

 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วันที ่ 10 ต.ค. 2565 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี้ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่วซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ แบบวซีา่เดีย่ว 7,220 บาทตอ่ทา่น  

 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ตา่งหากจากคา่วซีา่ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนยีมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋า

ทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง เพราะ

โรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์
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 ไมม่แีจกน า้ดืม่บนรถและไมแ่จกกระเป๋า 

 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจาก โดยสว่นใหญโ่รงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ  

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 71,000.-บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่น  

2. ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนดก์อ่น

เดนิทาง 60 วัน  

3. หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่ลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวซีา่ของทา่นไม่

ผา่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

4. ส าหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  60 วนัท าการหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีลกูคา้ทีผ่ลวซีา่ผา่นกอ่น 60 วนัท าการ ขอช าระยอดคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด หากบรษิทัฯ 

ไมไ่ดร้บัเงนิครบท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหวัหนา้

ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

6. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท

ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

8. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดอ้า่นเงือ่นไขและยอมรับขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมดของทางบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

คา่มดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผู ้

เดนิทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงือ่นไขตามนี ้

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90 วนัท าการคนืคา่มดัจ าท ัง้หมด 70,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 75-89 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 71,000.-บาท 

- กรณีทีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด  

- กรณีออกต ัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ต ัว๋  

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-74 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่งพคี (เทศกาล

ตา่งๆ)  

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทางหรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทยหรอืการเขา้ประเทศนวิซแีลนด ์ บรษิทัฯจะไม่

มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  
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 กรณีวซีา่ไมผ่า่นกอ่นเดนิทาง  วนัท าการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ หากหลงัจากนีย้ดึคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


