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DE729 : โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิตัน 6 วัน 4 คืน (TG)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์

15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย

(TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.45 น. เหิรฟ้าบินตรงสู่  สู่ เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์โดยเที่ยวบินที่ TG 491 โดยเครื่องโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลน์เนอร์

บินตรงสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 2 อ็อคแลนด์ชมเมือง - สะพานฮาร์เบอร์ - เม้าท์อีเดน - ย่านควีนส์สตรีท ช้อปปิ้ง

12.05 น. เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ชม เมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้าการศึกษา การเงิน

นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ

นำท่าน ผ่านอ่าวของเมืองอ็อคแลนด์ที่สวยงามสามารถมองเห็นสะพานฮาร์เบอร์ และเรีอเป็นร้อย ๆ ลำตามริมอ่าว 

ชม เขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา

จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์  ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

ที่พัก AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ฮามิลตั้น - มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี -

การแสดงของชาวเมารี  พร้อมอาหารค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET ) 

สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ

ฮอบบิท ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์

ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา

นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลังแต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป

บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว

เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถ

ปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่า แฮงงิ (HANGI)

นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด

นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้

และการทอเครื่องนุ่งห่มพร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด

สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
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ค่ำ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี  พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี 

ที่พัก  ROTORUA –SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 โรโตรัว - อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ - ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า - ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว

ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสาย

พันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย

ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะและการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

นำท่านสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธ์ปลาเทร้า

ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเท

ศนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง

นำท่านชม น้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร

กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ

และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์ 

**(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ

กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองโรโตรัว 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ที่พัก   ROTORUA SUDIMA HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 โรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ็อคแลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว

และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน

ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก

โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหิน

งอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้

หลังจากนั้นนำท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์

ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารไทย
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ที่พัก  AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง  จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์ 

14.10 น. ออกเดินสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492

20.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
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หมายเหตุ 

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม  2,500 บาท

หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น

(เงื่อนไขการยื่นวีซ่าขึ้นอยู่กับเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)  

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

•

ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน (ปรับภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 21ส.ค.60)

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 15 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

•

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว•

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า

หรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง

•

หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน

กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้

•

กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง  

•

กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไม่ทำประกันการเดินทางให้

เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์

•

ที่นั่งสำหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสุด(long leg seat) •

เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด•

อัตรานี้รวม
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ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG) •

ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ•

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี•

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ•

ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น 

เงื่อนไขการคุ้มครอง

หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้

หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ  

ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80ปีขึ้นไป  (ลูกค้าต้องทำประกันเพิ่ม)

ลูกค้าอายุ 1-15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทำประกันกับทางบริษัทฯ หรือทำประกันการเดินทางเอง

•

ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2560

และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

•

ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 3,000 บาท•

ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ

จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

•

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว•

กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า•

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง •

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%•

ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน •

โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ทางลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง •

ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่รวมกระเป๋า•

ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง•

เงื่อนไขการจอง
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เก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท เป็นเงินสด ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์

หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการงาน และการเงิน

หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า  บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

หรือหากออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน

•

สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า

หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

•

กรณียกเลิกการเดินทาง

ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้

•

แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด •

แจ้งล่วงหน้า 31-50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท •

แจ้งล่วงหน้า 21-30วัน ก่อนเดินทาง หักค่าค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ •

แจ้งล่วงหน้า 1-20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด รวมถึงหากยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง

จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

•

เอกสารในการขอวีซ่า
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หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน•

รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว•

สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)•

ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

-ประวัติการทำงานควรระบุระยะเวลาทำงานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

•

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

หลักฐานการเงิน ใช้สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน 

(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทำการขึ้นอยู่กับสถานฑูต) 

•

เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ

ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา

พร้อมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา

•

หลักฐานประวัติการศึกษา (สำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้สำเนาบัตรนักเรียน

หรือใบวุฒิบัตร

•

ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน  •

ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีสำคัญมาก)•

กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็นวีซ่าครอบครัว•

กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน•

หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

•

ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน

หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกำหนดรับเล่ม 

 หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน

จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททั้งเล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นแล้วต้องมีเวลานำเล่มพาสปอร์ตเ

ข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทำการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า

•

กรณีมีบัตรเอเบค (APEC CARD) 

กรณีลูกค้ามีบัตรเอเบค (APEC CARD) ลูกค้าต้องแจ้งทางบริษัทฯ และถ่ายเนาบัตรเอเบค (APEC CARD)

เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่และถ่ายสำเนาบัตรเอเบค (APEC CARD) เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ และทางบริษัทฯ

จะแจ้งสถานฑูตเพื่อดำเนินการให้ท่านใช้สิทธิ์บัตรเอเบค (APEC CARD) ต่อไป

หมายเหตุหากลูกค้าไม่แจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทฯ แล้วถูกตัดสิทธิ์บัตรเอเบค (APEC CARD) โดยอัตโนมัติ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

•

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 
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หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ

หากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง

•

หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว

และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

•

หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง

หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

•

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ

จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

•

เงื่อนไขสำคัญของการพิจารณาวีซ่า

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ

เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้

ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

•
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