
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 

 รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen 
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
 
กาํหนดการเดินทาง 

เดอืน เมษายน 2562 23 - 28 
เดอืน พฤษภาคม 2562 7 – 12 , 21 - 26 
เดอืน มถุินายน  2562 4 – 9 , 18 - 23 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ –  อ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   
พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมอืงโดยเดด็ขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ๊คแลนดโ์ดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี  TG 491(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 11 ชม.) 

วนัที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมอืง – แฮมลิตลั 

10.45 น.  เดนิทางถึงเมอืงอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมอืงไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์นาํท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมอืงแฮมลิตนั เป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง  มีแม่นํ้าท่ีสาํคญั Hamilton Gardens ซ่ึงมีดอกไมสี้สดใส

นานาชนิดท่ีมีช่ือเสียง จากสวนทัว่โลก มาจดัไวห้ลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น Hamilton City ยงัเป็นเมืองท่ี
เหมาะแก่การเรียน มีมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงคือ The Waikato University เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร      
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั SUDIMA HOTEL HAMILTON หรือเทียบเท่า 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

วนัที่สาม ฮอบบิตนั ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว 

เช้า  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเลก็ๆท่ีตั้งอยู่ใกล้ๆ เทือกเขาไคไม (KAIMAI 
RANGES) ในเขตไวกาโต ้(WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายลอ้ม
ไปดว้ยทุ่งหญา้และฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเมืองช่ือว่า บ้านฮอบบิท( HOBBIT HOLES) 
สถานท่ีหลกัสาํหรับถ่ายทาํฉากภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงจาํนวนหลายเร่ือง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( PETER JACKSON) 
ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาล
นิวซีแลนดไ์ดต้ดัสินใจปรับใหส้ถานท่ีแห่งน้ีกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON) 
เป็นหมู่บา้นซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ แบ๊กเอนด์ อนัเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว ์เป็นท่ีอยู่ของบิลโบ แบ๊กก้ินส์ 
โฟรโด แบ๊กก้ินส์ และ แซมไวส์ แกมจี ท่ีน้ียงัเป็นจุดเร่ิมต้นและจุดสุดท้ายของการผจญภัยในนิยายเร่ือง          
เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์    

เที่ยง  รับประทานอาหารภายใน HOBITTION 
  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตวัโรเป็นมีท่ีมีพลงัความร้อนใตพิ้ภพ และมีชาวเมารีอาศยัอยู่เป็นจาํนวน

มากและยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของเกาะเหนือ ดว้ยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อ
โคลนร้อนมากมาย ทาํให้เป็นท่ีมาของช่ือเรียกขานอีกอย่างหน่ึงของเมืองน้ีว่า เมืองแห่งซลัเฟอร์ (Sulphur City) 
เพราะบรรดาบ่อโคลนทั้งหลายน้ีไดป้ล่อยซัลเฟอร์หรือกาํมะถนัออกมากระจายไปทัว่เมือง นอกจากน้ียงัมีบ่อ
นํ้าแร่ นํ้าพุร้อนมากมายทาํใหเ้มืองโรโตรัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนดอี์กดว้ย นาํท่านสู่ 
TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การ
แกะสลกัไม ้การทอเคร่ืองนุ่งห่ม ชมบ่อนํ้าพุร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหศัจรรยท่ี์เกิดข้ึนจากพลงัความร้อนใตพิ้ภพ 
ท่ีพวยพุ่งจากพ้ืนดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ท่ีเกิดจากพลงัความร้อนใตพ้ื้นดินในบริเวณน้ี ขา้งในศูนยมี์
ชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลกัไมแ้ละทาํเคร่ืองจกัสานใหช้ม มีพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณ และเรือโบราณตั้ง
แสดง มีการแสดงระบาํเมารี และการร้องเพลงใหไ้ดรั้บชมรับฟังกนัอยา่งเพลิดเพลินอีกดว้ย 

คํ่า  รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พืน้เมอืงของชาวเมารี  
   นําท่านเข้าสู่ที่พกั  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทยีบเท่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วนัที่ส่ี โรโตรัว -  เรนโบว์ สปริง – อโกโดม –  เตาโป – นํา้ตกฮูก้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษพ์นัธ์ุปลาเทร้า ท่ีมีจาํนวนนบัหม่ืนตวั
จากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลกัษณ์ของประเทศ จากนั้นนําท่านสู่ อโกรโดม 
(AGRODOME) เป็นฟาร์มเล้ียงแกะซ่ึงปรับปรุงเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว แสดงท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก นัน่คือ
การตดัขนแกะ แสดงตดัขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนดแ์ต่ ท่ีอโกรโดมเป็นสถานแสดงโชวก์ารตดั 
 



 

 

 
ขนแกะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด นอกจากการแสดงตดัขนแกะแลว้ ท่ีอโกรโดมยงัมีการแสดงอ่ืนๆ เช่น การรีดนํ้านมววั 
และ การแสดงสุนขัตอ้นเป็ด และตอ้นแกะ โดยสุนขัแสนรู้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  เดินทางสู่ เมอืงเตาโป เมืองซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลสาบเตาโปซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีเกิด  จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตท่ีมีขนาด
ใหญ่และลึกท่ีสุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและศูนยก์ลางการตกปลาเทร้าท์  แวะนํ้ าตกฮูกา้
นํ้าตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณนํ้าท่ีตกลงมาเฉล่ียแลว้ คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้กาํเนิดมาจากแม่นํ้าไวกาโต ้
ซ่ึงไหลมาจากทะเลสาบเตาโป  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 

 
 

วนัที่ห้า ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์ 

เช้า  นําท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว ชมความงาม
ของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งน้ีไดช่ื้อมาจากภาษาเมารีแปลวา่ ทะเลสาบแห่งท่ีสอง เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจาก
ภูเขาไฟท่ีระเบิดเม่ือหลายร้อยปีก่อนและยงัมีทะเลสาบเลก็ๆ อีกหลายแห่งในบริเวณท่ีอยู่ใกลก้นัน้ี ชมทศันียภาพ
ท่ีงดงามของเมืองโรโตรัว จากนั้นนาํท่าน เดินทางกลับสู่เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึง เป็นเมืองท่ี
สาํคญัทางดา้นการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนดช์มอ่าวท่ีสวยงามเตม็ไปดว้ยเรือนบัร้อยลาํ ชมสะพานฮา
เบอร์ ผ่านชมบา้นเศรษฐีท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา  จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนท่ีเป็นท่ีตั้ง
ของบา้นเรือน ร้านคา้เก่าแก่รุ่นบุกเบิก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  จากนั้ นให้ท่านช้อปป้ิงอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ 

VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได ้ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในเมืองบนถนนควีนส์ ซ่ึงเป็น
แหล่งขายสินคา้นานาชนิด และร้านคา้ปลอดภาษี ท่ีมีสินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั SCENIC HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่หก สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
ใหท่้านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

13.10 น.  ออกเดนิทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 492 
20.25 น.  เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดนิทาง 
 

 
 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
 

อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 59,900 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 11,900 

 

***สําหรับรายการนี ้ไม่มห้ีองพกั Triple Room*** 
*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจีํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมกีารปรับเปลีย่นในกรณทีีค่ณะผู้เดินทางมไีม่ถึง 20 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คอื ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *** 
ทิปเจ้าหน้าที่ขบัรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวนัในการเดนิทาง ) 

เพือ่ขวญัและกาํลงัใจของเจ้าหน้าทีน่ะคะ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 



 

 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วซ่ีาเดีย่ว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน*  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 15 เหรียญนิวซีแลนดด์อลล่า) 
 ทิปพนกังานขบัรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 15 เหรียญนิวซีแลนดด์อลล่า) 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลีย่ 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า/ท่าน) 
 ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง  

 เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 
เงือ่นไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลกูคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า

จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

การยกเลกิและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เกบ็ค่ามดัจาํ 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่า

ของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจาํทั้งหมด 
 
 



 

 

 

เอกสารในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือ่ทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ 

** การยืน่ขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืน่วซ่ีา 15 วนัทําการ) ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนด์เปลีย่นระเบียบใหม่ การยืน่ขอวซ่ีานิวซีแลนด์ต้องส่งเอกสารไปพจิารณาที่ต่างประเทศ 

เพราะฉะนั้นเอกสารที่ยืน่จะต้องเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน *** 

1. สําหรับบุคคลทั่วไป 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านที่มพีาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 สาํเนาบตัรประชาชน  
 สาํเนาทะเบียนบา้น ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็นภาษาองักฤษ 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร ต้องแปลเป็น

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

(อพัเดตยอดเงนิก่อนวนัทีจ่ะยืน่วซ่ีาไม่เกนิ 30 วนั)     
 จดหมายรับรองบัญชีเงนิฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีานิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
2.  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สําเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย ์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย   
แปลเป็นภาษาองักฤษ และ พร้อมประทบัตรายางบริษัท 
3.  กรณีทําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใชส้ําเนาบตัรขา้ราชการ

เพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที่เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
3. สําหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีทาํจากท่ีวา่การอาํเภอ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ 
ตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา(ภาษาองักฤษ) 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ่ากวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้) (ภาษาองักฤษ) 
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาองักฤษ) 
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง (ภาษาองักฤษ) 
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาองักฤษ) 



 

 

 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัฐานการเงิน STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา (ภาษาองักฤษ) 
 จดหมายรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บับุตร  (ภาษาองักฤษ) 

4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณา

ผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 
หมายเหตุวซ่ีา 

 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เด่ียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดนิทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผู้เดนิทาง มตีัว๋เอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ต้องยืน่วซ่ีาเดีย่ว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพิ้จารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วนั  

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