
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ชมเมือง แฮมิลตัน - อ๊อคแลนด์  - โรโตรัว 

- เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม ชมการตัดขนแกะ 
ชมการแสดงโชว์พืน้เมืองของชาวเมารี 

หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ า้หนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) 
พเิศษ น าท่านล่องเรือใบ + ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี ้
 พิเศษ น าท่านล่องเรือใบ + ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) 
ก าหนดการเดินทาง 
 

เดือน มีนาคม 2563 3 – 9 , 17 -23 



 

 

 

 

 
เดือน เมษายน 2563 31 มี.ค. – 6 เม.ย. , 21 - 27 
เดือน พฤษภาคม 2563 5 - 11 , 19 - 25 
เดือน มิถุนายน 2563 2 – 8 , 16 -22 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามน าเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนดโ์ดยสายการบินไทยแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี  TG 491 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 

วนัที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตนั 

10.45 น.  เดินทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์น าท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮมิลตนั เป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง  มีแม่น ้าท่ีส าคญัHAMILTON GARDENS ซ่ึงมีดอกไมสี้

สดใสนานาชนิดท่ีมีช่ือเสียง จากสวนทัว่โลก มาจดัไวห้ลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น HAMILTON CITY ยงั
เป็นเมืองท่ีเหมาะแก่การเรียน มีมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงคือ THE WAIKATOUNIVERSITY เป็นมหาวิทยาลยั
ของรัฐบาล  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL HAMILTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - การแสดงของชนพ้ืนเมืองเผ่าเมารี - รับประทานอาหารค า่ ที่ปรุงแบบชาวเมารี   
 ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต           

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเลก็ๆท่ีตั้งอยู่ใกล้ๆ เทือกเขาไคไม (KAIMAI 

RANGES) ในเขตไวกาโต ้(WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายลอ้ม
ไปดว้ยทุ่งหญา้และฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเมืองช่ือว่า บ้านฮอบบิท( HOBBIT HOLES) 
สถานท่ีหลกัส าหรับถ่ายท าฉากภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงจ านวนหลายเร่ือง เช่น ปีเตอร์แจ็คสนั ( PETER JACKSON) 
ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาล
นิวซีแลนดไ์ดต้ดัสินใจปรับให้สถานท่ีแห่งน้ีกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของเมือง ฮอบบิตนั (HOBBITON) 
เป็นหมู่บา้นซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ แบ๊กเอนด์ อนัเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็นท่ีอยู่ของบิลโบ แบ๊กก้ินส์ 
โฟรโด แบ๊กก้ินส์ และ แซมไวส์ แกมจี ท่ีน้ียงัเป็นจุดเร่ิมตน้และจุดสุดทา้ยของการผจญภยัในนิยายเร่ือง 

  เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์    
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ภายในหมู่บ้านฮอบบิท 



 

 

 

 

 
บ่าย  น าท่านสู่ TE PUIA ซ่ึงเป็นศูนยว์ฒันธรรม และศูนยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุม

ของชาวเมารี การแกะสลกัไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ้าพุร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหัศจรรย์ท่ี
เกิดข้ึนจากพลงัความร้อนใตพิ้ภพท่ีพวยพุ่งจากพ้ืนดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติท่ีเกิดจากพลงัความร้อนใต้
พ้ืนดินใน น าท่านได ้ชมนกกีวี (KIWI HOUSE) นกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงปัจจุบนัหาดูได้
ยากมาก    

ค า่  รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดงโชว์พ้ืนเมืองของชาวเมารี 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั MILLENNIUM ROTORUA  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี โรโตรัว – อโกรโดม – ชมการตดัขนแกะ –  เรนโบว์ สปริง - เทาโป – น ้าตกฮูก้า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม   
จากนั้นน าท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเล้ียงแกะซ่ึงปรับปรุงเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว แสดงท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก นัน่คือการตดัขนแกะ แสดงตดัขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนดแ์ต่ท่ี 
อโกรโดมเป็นสถานแสดงโชวก์ารตดัขนแกะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด นอกจากการแสดงตดัขนแกะแลว้  ท่ีอโกรโดมยงัมี
การแสดงอ่ืนๆ เช่น การรีดน ้ านมววั และ การแสดงสุนขัตอ้นเป็ด และตอ้นแกะ โดยสุนขัแสนรู้ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พนัธ์ุปลาเทร้า ท่ีมีจ านวนนับหม่ืนตวัจาก
ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมตน้เฟิร์นสีเงินสญัลกัษณ์ของประเทศ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลสาบเตาโปซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีเกิด  จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตท่ีมีขนาด

ใหญ่และลึกท่ีสุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและศูนยก์ลางการตกปลาเทร้าท์  แวะ ชมน ้าตกฮูก้า 
HUKA FALL น ้าตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน ้ าท่ีตกลงมาเฉล่ียแลว้ คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ก าเนิดมา
จากแม่น ้าไวกาโต ้ซ่ึงไหลมาจากทะเลสาบเตาโป (ท่านสามารถเลือกซ้ือกจิกรรมเสริม เล่นเรือเร็ว HUKA JET ได้ ไม่
รวมในราคาทวัร์กรุณาตดิต่อหัวหน้าทวัร์) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั MILLENNIUM ROTORUA  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
วนัที่ห้า ถ ้าหนอนเรืองแสง – ชมเมืองอ๊อคแลนด์ – เขาอีเดน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม   
  จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ  ้ าไวโตโมเป็นถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

นิวซีแลนด์ ภายในถ ้ านั้นเป็นท่ีอยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านตวั ประกอบไปด้วย 3 ถ ้ าหลกัคือ RUAKURI 
CAVE, ARANUI CAVE และ GARDNER'S GUT ทั้งหมดมีหินงอก หินยอ้ย และ หนอนเรืองแสงท่ีงดงามมากๆ 
มีความสวยงามราวกบัดวงดาวในทอ้งฟ้ายามค ่าคืน น าท่าน ชมความงามของหินงอกหินย้อย ท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติกว่า 12 ลา้นปี ท่านจะไดพ้บกบัห้องโถงท่ีเรียกว่า คาธีดลัล ์ท่ีมาของช่ือน้ีคือเพราะมีหินงอกหินยอ้ยท่ีอยู่
ภายในมุมหน่ึงของห้องมีลกัษณะคลา้ยออร์แกนท่ีใชใ้นโบสถ ์มีนกัร้องช่ือดงัหลายท่านเคยมาอดัเสียงท่ีถ ้าแห่งน้ี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึง เป็นเมืองท่ีส าคญัทางดา้นการเรียน การศึกษา 

การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยเรือนบัร้อยล า ชมสะพานฮาเบอร์ ผา่นชมบา้นเศรษฐีท่ีตั้งอยู่
บนเนินเขา จากนั้นน าท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนท่ีเป็นท่ีตั้งของบา้นเรือน ร้านคา้เก่าแก่รุ่น
บุกเบิก  ผ่านชมบ้านเศรษฐีท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา น าท่าน ขึ้นเขาอีเดน (MT.EDEN) ภูเขาไฟท่ีดบัแล้ว ท่ีสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองไดท้ั้งเมืองไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ 360 องศา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

 
วนัที่หก อ๊อคแลนด์ – ล่องเรือใบชมววิพร้อมจบิไวน์ท่านละ 1 แก้ว - สกายทาวเวอร์ - ช้อปป้ิง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม   
 น าท่านชมอ่าวท่ีสวยงามเตม็ไปดว้ยเรือนบัร้อยล า น าท่านล่องเรือ PRIDE OF AUCKLAND ท่ีจะให้คุณสมัผสักบั

การล่องเรือในเมืองแห่งเรือใบ พร้อมทั้งด่ืมด ่าบรรยากาศสุดชิลและจิบไวน์แดงท่านละ 1 แกว้ (มีเบียร์ และ SOFT 
DRINK ให้เลือกกรณีไม่ด่ืมไวน์) ส่วนใจกลางเมืองออ็คแลนด์ยงัมีแหล่งชอ้ปป้ิงอีกมากมายให้คุณไดเ้พลิดเพลิน ใช้
เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สกายทาวเวอร์ เป็นจุดสังเกตท่ีเด่นท่ีสุด
ของอ๊อคแลนด ์หอคอยมีความสูง 1,076 ฟุต (328 เมตร) และมองเห็นวิวไดไ้กลถึง 80 กิโลเมตรในทุกทิศทาง คุณจะ
ไดช้มทศันียภาพของเมือง มองเห็นบริเวณท่าเรือไปจนถึงภูเขาจุดชมวิวหลกันั้นมีพ้ืนเป็นกระจก คุณสามารถส่ง
โปสการ์ดจากตูจ้ดหมายท่ีอยู่สูงท่ีสุดในซีกโลกใต ้หรือจะลองส ารวจโอกแลนดจ์ากคอมพิวเตอร์หนา้จอสัมผสัก็ได ้
สูงข้ึนไปยงัมีจุดชมวิวท่ีสอง ซ่ึงมีผนงัจากพ้ืนถึงเพดานเป็นกระจกเกือบทั้งหมด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยสกายทาวเวอร์ 



 

 

 

 

 
บ่าย จากนั้ นให้ท่านช้อปป้ิงอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ 

VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได ้ชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในเมืองบนถนนควีนส์ ซ่ึงเป็นแหล่ง
ขายสินคา้นานาชนิด และร้านคา้ปลอดภาษี ท่ีมีสินคา้มากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่เจด็ สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
ให้ท่านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

14.50 น.  ออกเดินทางจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 492 
20.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง 
 

 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

อตัราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 79,900.- 56,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 76,900.- 53,900.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 69,900.- 45,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 63,900.- 41,900.- 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 13,500.- 13,500.- 
 

**ราคาเดก็คือเดก็ทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 
*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมกีารปรับเปลีย่นในกรณทีี่คณะผู้เดนิทางมไีม่ถงึ 15 ท่าน *** 

*** ไม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว 6,000 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 2,700 บาท ต่อ ท่าน *** 



 

 

 

 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินไทยก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วซ่ีาเดี่ยว 6,000 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 2,700 บาท ต่อ ท่าน*  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า/ท่าน) 
 ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง  

 เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ท าการจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันก าหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิกและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจ า 



 

 

 

 

 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันก าหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีาของ
ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มัดจ าทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพ่ือท าวซ่ีาก่อน 21 วนัท าการ 

** การย่ืนขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการย่ืนวซ่ีา 15 วนัท าการ) ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนด์เปลี่ยนระเบียบใหม่ การย่ืนขอวซ่ีานิวซีแลนด์ต้องส่งเอกสารไปพจิารณาที่ต่างประเทศ 

เพราะฉะน้ันเอกสารที่ย่ืนจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน *** 

1. ส าหรับบุคคลทั่วไป 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส าเนาบตัรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบา้น ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็นภาษาองักฤษ 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร ต้องแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานการเงิน คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  ช่ือ – นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPORT  

(อพัเดตยอดเงินก่อนวนัทีจ่ะย่ืนวซ่ีาไม่เกนิ 30 วนั)     
 จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีานิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 
2.  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย   
แปลเป็นภาษาองักฤษ และ พร้อมประทบัตรายางบริษัท 
3.  กรณีท าธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ท าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการ

เพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น (ตวัจริงภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 



 

 

 

 

 
3. ส าหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีท าจากท่ีว่าการอ าเภอ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ 
ตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ) 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตวัจริงภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ่ากว่า 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้) (ภาษาอังกฤษ) 
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาอังกฤษ) 
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาอังกฤษ) 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) 
 หลกัฐานการเงิน STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา (ภาษาอังกฤษ) 
 จดหมายรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบับุตร  (ภาษาอังกฤษ) 

4. ส าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพจิารณา
ผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

หมายเหตุวซ่ีา 
 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เด่ียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผู้เดินทาง มีตัว๋เอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพิ้จารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  



 

 

 

 

 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็น
การช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละ
สิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั  

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

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น*** 
 

ช่ือ-นามสกุล  ผู้เดินทาง  ภาษาไทย .................................................................................................................................................................................  
ช่ือ-นามสกุล  ผู้เดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนังสือเดินทาง ................................................................................................................. .......................... 
คุณมกีารเปลีย่นช่ือ - นามสกุลหรือไม่ (ถ้ามโีปรดระบุช่ือ – นามสกุล เดิม )....................................................................................................................  
วนั เดือน ปีเกดิ ...................................  เช้ือชาต ิ.............................. สัญชาต.ิ....................... สถานทีเ่กดิ............................ประเทศ ...... ..................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที ่.................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้าน / ถนน ........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จังหวดั ………........…….......…………… รหัสไปรษณย์ี ………........... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ..................................................... ทีท่ างาน ....................................................... มือถือ ........................................................... 
 E-Mail .............................................................................................. ............................................................................................................................ 
 
สถานภาพ    ............ โสด                    ........... หย่า และมทีะเบียนหย่า (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
                ............ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)                          ............ แต่งงาน และมทีะเบียนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
 
ในกรณสีมรสแล้วต้องกรอกรายละเอยีดเพิ่มเตมิ 
ช่ือ - นามสกุล ของ คู่สมรส .......................................................................................................................................................... .................................. 
วนั เดือน ปีเกดิ ของคู่สมรส ..................................  จังหวดัทีเ่กดิ ......................................  หมายเลขบัตรประชาชน .................................................. 
เช้ือชาต ิ................................................. สัญชาต ิ......................................................... ........ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส เลขที ่…….....….. หมู่ ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้าน / ถนน ………………………......                          
แขวง  ............................................ เขต .................................................. จังหวดั ............................................................ รหัสไปรษณย์ี………....... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ...............................................  มือถือ ................................. .................  
E-Mail ............................................................................................ ................................................................................................................................ 
 
ข้อมูลส่วนตวัของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน   ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
ช่ือบริษัททีท่ างาน ........................................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 
วนัทีเ่ร่ิมการท างาน ...................................... ต าแหน่งงาน ............................................................................. เงินเดือน ....................................... บาท          
ทีอ่ยู่ของบริษัททีท่ างาน เลขที ่.....................หมู่ .............ซอย ........................................... หมู่บ้าน / ถนน ...................................................................                                   
แขวง  ........................................... เขต ................................................... จังหวดั ................................................... รหัสไปรษณย์ี ……………....... 
มหีนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด ......................... เล่ม หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ........................................ ......................................... 
วนัทีอ่อก .......................................................... ............................ หมดอายุ ...................................................................................................................  
หนังสือเดินทางปัจจุบันเลขที ่............................................................ วนัทีอ่อก.....................................หมดอายุ........................................................... 
วตัถุประสงค์ในการไปนิวซีแลนด์  ................................................................................................................................................................... ............... 
ท่านเคยได้รับการปฏเิสธวซ่ีานิวซีแลนด์ หรือ ประเทศอ่ืนๆ หรือไม่ ....................................................................... ....................................................... 


