
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที�สงูถงึ 328 เมตรสญัลกัษณ์ของโอค๊แลนด ์
- หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบื>องหลงัของสถานที�ถา่ยทาํภาพยนตรไ์ตร

ภาคฟอรม์ยกัษ ์
- โรโตรวั(Rotorua)เมอืงที�เต็มไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
- รบัประทานอาหารที�ปรงุแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมาร ี
- ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี
- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลี>ยงแกะของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 



 

  

 

- ถํ >าหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถํ >าที�มหีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกายเป็นลา้น ๆ ตวั 

วนัที�1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 
14.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์าย

การบนิมาเลเซยี แอรไ์ลนพ์บเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
17.15 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงอ็อคแลนดป์ระเทศนวิซแีลนดโ์ดยสายบนิมาเลเซยี แอรไ์ลนเ์ที�ยวบนิที� 

MH783/MH131(17.15-20.30/23.25-13.40+1)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 17.15 
ชั�วโมงบรกิารอาหาร เครื�องดื�ม และพักผ่อนบนเครื�อง แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงกวัลาลมัเปอร ์
ประเทศมาเลเซยี 

 
วนัที�2 อ็อคแลนด-์ หมูบ่า้นฮอบบทิ - โรโตรวั - ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารพีรอ้มอาหาร

คํ�า 
13.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา (Matamata)เยี�ยมชม หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ   
  (HOBBITON MOVIE SET)สมัผัสประสบการณ์เบื9องหลงัของสถานที�ถา่ยทําภาพยนตร ์   
 ไตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรื�อง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ ขอผูกํ้ากบั เซอรปี์เตอร ์   
 แจค๊สนั ใหท้า่นไดช้ื�นชมพื9นที�อนัสวยงามของฟารม์เลี9ยงแกะ ที�มพีื9นที�มากกวา่พันเอเคอร ์   
 ประกอบกบัววิทวิทศันข์องเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์(Kaimai Ranges) อนัตระการตา นําชม   
 หมูบ่า้นฮอบบทิในภาพยนตรด์งัเรื�อง The Hobbit มจํีานวน 44 หลงั แตล่ะหลงัถกูออกแบบ   
 ใหแ้ตกตา่งกนัไป บางหลังก็ปกคลมุไปดว้ยหญา้และบางหลงัก็ปลกูดอกไมส้วยงามหนา้บา้น 

นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงโรโตรวั (Rotorua)เมอืงที�เต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาว
เมารอีาศัยอยูเ่ป็นจํานวนมากเพราะเป็นเมอืงที�มคีวามรอ้นจากใตด้นิที�สามารถปรงุอาหารไดโ้ดยการ
นําเนื9อสัตว์ไปฝังในดินที�มีความรอ้นสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี9ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) 
นอกจากนี9เมอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืงท่องเที�ยวที�สําคัญของเกาะเหนือที�นักท่องเที�ยวนิยมมามาก
ที�สดุ 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น              รบัประทานอาหารที�ปรงุแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื>นเมอืงเมาร ี 

พัก Ibis Hotel Rotoruaหรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที�3 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี- อะโกรโดม – เรนโบว ์สปรงิ - เทาโป 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นสู ่ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA)ซึ�งเป็นศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี
อาท ิการแกะสลกัไม ้และการทอเครื�องนุ่งหม่ พรอ้มชมบอ่นํ9าพรุอ้น บอ่โคลนเดอืด สิ�งมหศัจรรยท์ี�
เกดิขึ9นจากพลงัความรอ้นใตพ้ภิพที�พวยพุง่จากพื9นดนิโดยผสมแรธ่าตตุา่งๆตามธรรมชาต ินําทา่น
เดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผา่นฟารม์เลี9ยงแกะ ฟารม์กวาง ฟารม์ววั และเนนิเขานอ้ยใหญสู่เ่มอืง
ไวโตโมท่ี�มถํี9าหนอนเรอืงแสงอนัเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�มชีื�อเสยีง นําทา่นสู ่อะโกรโดม 
(AGRODOME) ฟารม์เลี9ยงแกะใหญแ่หง่หนึ�งของเมอืงโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์า่งๆที�
เดนิเรยีงรายบนเวทใีหท้า่นชมและโชวค์วามสามารถของสายพันธุ ์ใหท้า่นสมัผัสถงึความน่ารักของ
การป้อนอาหารเจา้แกะตวันอ้ย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตดัขนแกะ และการตอ้นแกะโดย
สนัุขแสนรู ้ 

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟต ์ 



 

  

 

  นําท่านเดนิทางสู่ เรนโบว ์สปรงิ (RAINBOW SPRINGS)สถานอนุรักษ์พันปลาเทรา้ ที�มปีลา
เทรา้นับหมื�นตัวจากทะเลสาบมาวางไขต่ามธรรมชาต ิและทา่นยงัสามารถชมตน้เฟิรน์สเีงนิซึ�งเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านเดิน ทางสู่ เมอืงเทาโป (Taupo)เมืองเล็กๆริม
ทะเลสาบ  

 
 
 
 

 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

พัก Lakeland Resort Taupoหรอืระดบัใกลเ้คยีง 
(นําทา่นนบัถอยหลงั Countdown ปีใหม ่2020 ทา่นจะไดช้มพลุและแสง ส ีเสยีง ณ รมิ
ทะเลสาบเทาโป เมอืงเทาโป สําหรบักรุป๊ที�เดนิทางวนัที� 29 ธนัวาคม 2562 – 3 มกราคม 
2563) 

 
วนัที�4 ทะเลสาบเทาโป – นํ >าตกฮกูา้ – เมอืงไวโตโม ่– ถํ >าไวโตโม ่- เมอืงออ๊คแลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําทา่นชม ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo)ทะเลสาบนํ9าจดื ที�ใหญท่ี�สดุ ของประเทศนวิซแีลนด์

และเป็นแหลง่ที�อยูข่องปลาเทรา้สรีุง้ (Rainbow Trout) ซึ�งทะเลสาบเกดิจากการที�ภเูขาไฟ ระเบดิ 
แลว้ ทําลายสว่นยอดของภเูขาไฟไปเมื�อราว 2,000 ปีมาแลว้ ตั 9งอยูใ่กลก้ับตน้นํ9าไวกาโต ซึ�ง เป็น
แม่นํ9าที�ยาวที�สุด ในนวิซแีลนด ์นําท่านชม นํ >าตกฮูกา้ (Huka Falls) ตน้นํ9าของแม่นํ9าไวกาโต 
ไหลผา่นชั 9นหนิ ที�เป็นหนา้ผาสงู 11 เมตร เป็นนํ9าตกที�สวยงามอกีแหง่หนึ�ง ซึ�ง บรเิวณนี9มกีจิกรรมที�
น่าตื�นเตน้คอืการนั�งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี9 (Bungy Jump) ที�
เป็นกจิกรรมยอดฮติของนักทอ่งเที�ยวที�มาถงึประเทศนวิซแีลนด ์ 
(Option:การเล่นกิจกรรมพาดโผน อาทิเช่น รายการเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Huka Jet Boat ราคา
โดยประมาณ 3,000 บาท) หรือกระโดดบันจี9 (Bridge Bungy Jump)ราคาโดยประมาณ 4,500 
บาท สามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ�มไดท้ี�หวัหนา้ทวัร)์ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นออกเดนิทาง เมอืงไวโตโม ่(Waitomo) ที�มสีถานที�สําคัญอกีแหง่ที�จะพลาดไมไ่ดเ้มื�อมา
เที�ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เขา้ชม ถํ >าไวโตโม่ (Waitomo Glowworm 
Caves)ถํ9าที�มหีนอนเรอืงแสง เปรยีบเสมอืนไดดู้ดาวอยูใ่ตโ้ลก นอกจากนี9ยังมหีนิงอก หนิยอ้ยที�
งดงามที�เกดิขึ9นเองตามธรรมชาต ิถํ9าไวโตโม่มอีายุมากกว่า 30 ลา้นปีนําท่านล่องเรือ ชมถํ9าอัน
เงยีบสงบซึ�ง เป็นที�อยูข่องหนอนเรอืงแสงนับลา้นๆตัว ที�อยูต่ามผนังถํ9า สอ่งแสงประกายระยบิระยับ 
เหมอืนกบัดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามคํ�าคนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  นําทา่น เดนิทางกลบัสู ่เมอืงออ๊คแลนด ์เมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดบัหนึ�ง เป็นเมอืงที�สําคญัทางดา้นการ
เรยีน การศกึษา การเงนิของนวิซแีลนดช์มอา่วที�สวยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยลํา 

เย็น  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
  นําทา่นเขา้สูท่ี�พักAuckland City Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
  (นําท่านนบัถอยหลงั Countdown ปีใหม่ 2020 ท่านจะไดช้มพลุและแสง ส ีเสยีง ณ 

เมอืงออ๊กแลนด ์สําหรบักรุป๊ที�เดนิทางวนัที� 28 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) 
 

วนัที�5 อ็อคแลนด ์- เขาอเีดน - สะพานฮารเ์บอร ์– หอคอยสกาย ทาวเวอร ์– ถนนควนีสตรี
ทมอลล ์- VICTORIA MARKET - สนามบนิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําทา่นชมเมอืงอ็อคแลนดเ์มอืงที�ใหญอ่นัดับหนึ�ง เป็นเมอืงที�สําคัญทางดา้นการคา้     การศกึษา 

การเงนิ นําทา่นขึ9น เขาอเีดน (Mt.Eden)ภเูขาไฟที�ดับแลว้ ที�สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องเมอืง
ไดท้ั 9งเมอืงแบบ 360 องศา นําทา่นชมทา่เรอืรมิอา่วที�สวยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยลํา ชมสะพาน
ฮารเ์บอร ์นําทา่นผา่นชมยา่น Queen streetที�เป็นถนนสายสําคญัยา่นการคา้ และตกึสําคญัของ
เมอืง หลงัจากนั9นนําทา่นขึ9นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที�สงูถงึ 328 เมตร โดด
เดน่เป็นสญัลักษณ์สงา่งามของโอค๊แลนด ์สกาย ทาวเวอร ์จัดเป็นสิ�งปลกูสรา้งที�สงูที�สดุในซกีโลก
ใต ้เปิดใหบ้รกิารตั 9งแตเ่ดอืนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยดา้นบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบ
เมอืงโอค๊แลนดไ์ดก้วา้งไกลกวา่ 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแหง่นี9 ถอืเป็นสว่นหนึ�งของ สกาย
ซติี9คอมเพล็กซ ์ซึ�งประกอบไปดว้ย คาสโิน ที�เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชั�วโมง รา้นอาหาร บาร ์คาเฟ่ 
และโรงแรม เรยีกไดว้า่มคีรบทกุอยา่งไวค้อยใหบ้รกิารจากนั9นให ้

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  ท่านชอ้ปปิ9 งอย่างอสิระในย่านใจกลางเมืองบน ถนนควนีสตรทีมอลล ์NEW MARKET และ 

VICTORIA MARKET อสิระใหท้า่นได ้ชอ้ปปิ9งเลอืกซื9อสนิคา้ตามอธัยาศยั ในเมอืงบนถนนควนีส ์
ซึ�งเป็นแหล่งขายสนิคา้นานาชนิด และรา้นคา้ปลอดภาษี ที�มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื9อ
มากมาย 

เย็น  อสิระอาหารคํ�าใหท้า่นไดช้อ้ปปิ> งอยา่งจใุจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิอ็อคแลนด ์เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

22.40 น. ออกเดนิทางจากเมอืงอ็อคแลนด ์กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิมาเลเซยี แอรไ์ลนเ์ที�ยวบนิที� 
MH130/MH784(22.40-06.05+1/09.00-10.15)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.25 
ชั�วโมงบรกิารอาหาร เครื�องดื�ม และพักผ่อนบนเครื�อง แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงกวัลาลมัเปอร ์
ประเทศมาเลเซยี 

 
วนัที�6 กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 

10.15น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



 

  

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดี�ยว 
วซีา่ 

เพิ�มทา่น
ละ 

เดอืน ธนัวาคม 

28 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 วนัสิ>นปี,วนัปีใหม ่ 57,999 57,999 56,999 9,900 รวมแลว้ 
29 ธนัวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 วนัสิ>นปี,วนัปีใหม ่ 57,999 57,999 56,999 9,900 รวมแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนี>รวม 

1. คา่ตัiวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั 9นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
2. (ตัiวกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที�นั�งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตัiวกรุ๊ปเทา่นั9นไม่

สามารถเลื�อนวนัได)้ 
3. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่นํ9าหนักกระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไมเ่กนิ2ชิ9น) ถอืขึ9นเครื�องได ้7กโิลกรัม 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่นวิซแีลนด ์4,000 บาท 
9. คา่วซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครัวแบบทอ่งเที�ยวประเทศนวิซแีลนด ์ หากตอ้งการยื�นวซีา่เดี�ยวจา่ยเพิ�ม 3,500 บาท 

หรอื จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไมย่ื�นพรอ้มคณะ ตอ้งจา่ยคา่วซีา่เพิ�ม 
 

อตัราคา่บรกิารนี>ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีนํ9ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัiวเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ั>งหมด ตามธรรมเนยีม 90 ดอลลารน์วิซแีลนด(์NZD) หรอืประมาณ 
2,000 บาท รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทั 9งนี9
ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี9ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 
• การเดนิทางคร ั>งนี>จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 20 ทา่นขึ>นไป กรณีไมถ่งึจาํนวนดงักลา่ว 

 -โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
 -หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผู เ้ดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยัง
 ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

• ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั{วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั>ง 
มฉิะน ั>นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั>งส ิ>น 

• การชําระคา่บรกิาร 
 - กรณุาชาํระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท 
 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และสําเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมดัจํา 
 คา่ทวัร)์ 



 

  

 

 - คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบัและจํานวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรบัตดิวซี่าไม่ตํ�ากว่า 3 หนา้) **กรุณา
ตรวจสอบเอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ั>นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เนื�องจากเป็นราคาตัiวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน 
ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 9งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิtที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น รวมถงึ 
เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิt ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆทั 9งสิ9น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ 

ขณะนี>ตวัแทนพจิารณาวซีา่ไดย้า้ยไปเมอืงปกักิ�ง ประเทศจนี ทกุอยา่งตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษเทา่น ั>น  

และการพจิารณาอาจจะนานกวา่เดมิ รบกวนทกุทา่นเตรยีมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย เพื�อ
ผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

และยื�นเอกสารผา่นศนูยย์ ื�นวซีา่ (TTSERVICE New Zealand) ยังตอ้งนําเลม่
พาสปอรต์ไปรดูเลม่เหมอืนเดมิ แตจ่ะไมนํ่าเลม่เขา้สถานฑตู สว่นผลวซีา่จะสง่มาทางที�บรษัิทฯ 

เป็น E-Visa (กระดําษ A4) 
**หากทา่นใดตอ้งการใชพ้าสปอรต์ เพื�อเดนิทางรบกวนแจง้กบับรษัิทฯ ลว่งหนา้ เพื�อ

ดําเนนิการคนืทา่นกลับไป** 
 
หมายเหต ุ บรษัิทฯ จะดําเนนิการยื�นวซีา่แบบกรุ๊ปหรอืแบบครอบครัวเทา่นั9น หากทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์  

จําเป็นตอ้งยื�นวซีา่เดี�ยว ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 3,500 บาท/ทา่นแบบกรุปหรอืแบบครอบครวั
เทาใดสปอรตจาเปนนว ี

1 . หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ที�เหลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึ>นไปพรอ้มสําเนา 1 ชดุและ 
2 . มหีนา้วา่งตดิกนั อยา่งนอ้ย 2 หนา้ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ รบกวนถา่ยเรคคอรด์ในเลม่แนบมา 

ดว้ย 
3 . รปูถา่ย 2 รปู ขนาด 1 นิ>วคร ึ�ง หรอื 2 นิ>ว 

 3. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรบัรองการทาํงาน)**ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั>น** 
หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน 
การใชช้ื�อของแตล่ะสถานฑตู)**ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั>น** 
หากเป็นภาษาไทย หรอื ทะเบยีนการคา้ภาษาไทย ตอ้งแปลที�สถาบนัที�ไดร้บัรองการแปลที� 

ถกูตอ้งตามสถานฑตูตอ้งการเทา่น ั>น 
3.1กรณีที�เป็นพนกังานบรษิทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวสิาหกจิ :ใช ้หนงัสอืรบัรองการทํางานของ
บรษิทัที�ทํางานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่น ั>น) ระบตํุาแหน่งอตัราเงนิเดอืน วันที�เริ�มเขา้ทํางานมอีายไุมเ่กนิ1
เดอืน 
3.2กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช ้สําเนาหนังสอืรับรองบรษัิทฯหรือสําเนา
ทะเบียนพาณิชย์ที�มีรายชื�อผูเ้ดนิทางและวัตถุประสงค์ของบรษัิท (ที�คัดไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) แปลเป็น
ภาษาองักฤษ  
3.3 กรณีเกษยีณอาย:ุใช ้หนังสอืรับรองการเกษียณอายกุารทํางาน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
หรอืพมิพโ์ดยผูเ้ดนิทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที�เกษียณ ชื�อและที�อยู่ของนายจา้ง ระยะเวลาการ
ทํางานและเงนิเดอืนลา่สดุ พรอ้มแนบ สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ (ถา้ม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา: ใช ้หนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษานั9น วา่กําลงัศกึษาอยู ่ 
ระบชุั 9นปีที� 
       ศกึษาพมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ั>นมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน หรอื กรณีปิดเทอมใชสํ้าเนาบตัร 
นักเรยีน พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

3.5 กรณีเป็นแมค่า้, ทําธุรกจิสว่นตวั, ทําอาชพีอสิระตอ้งพมิพ ์หนังสอืชี9แจง้เกี�ยวกับอาชพีปัจจุบัน 
เป็นภาษาองักฤษ โดยชี9แจง้วา่ คา้ขายเกี�ยวกบัอะไร รา้นคา้ตั 9งอยูท่ี�ใด เปิดดําเนนิการมาแลว้กี�ปี มรีายได ้
ตอ่เดอืนเทา่ไร พรอ้มแนบ สําเนาเกี�ยวกบัการเสยีภาษ ีมาดว้ย  

4. หลกัฐานการเงนิ(ประเภทออมทรพัย)์ 



 

  

 

4.1 ขอสเตทเมนท ์(Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเทา่น ั>น ออกจากธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
หรอืหนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ(Bank Certificate)ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั9น ระบุชื�อ
เจา้ของบัญชทีี�ถกูตอ้งตรงตรงตามหนา้พาสปอรต์ พรอ้มประทับตราจากธนาคาร (ทกุทา่นตอ้งมหีลักฐาน
การเงนิในการยื�นวซีา่) 
4.2 กรณีที�เดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรอง
ค่าใช้จ่ายใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย(Bank Guarantee) เป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม
โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา หากมีการเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายที�มีการเงนิมากกว่าจะตอ้งทําจดหมายรับรอง
การเงนิพรอ้มระบชุื�อและความสมัพันธช์ี9แจงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย ) 

5. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร / สําเนาเปลี�ยนชื�อ หรอื 
นามสกลุ (ถา้ม)ี  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
หมายเหต.ุ. ตอ้งแปลจากสถาบนัที�ไดร้บัรองการแปลที�ถกูตอ้งเทา่น ั>น  
6. สําเนาทะเบยีนบา้น(พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
7. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 16ปีบรบิรูณ์: 

8.1 สตูบิตัรพรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัที�ไดร้บัรองการแปลเทา่น ั>น) 
 8.2 หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอื มารดา ผูท้ ี� 
ไมไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอาํเภอออกใหเ้ทา่น ั>น เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้า 
เป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 8.3 หากไมไ่ดเ้ดนิทางทั 9งบดิาและมารดา พรอ้มกนัทั 9งคู ่จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา และ มารดา
ท ั>งคู ่อนญุาตใหเ้ดนิทางกบัใคร โดยใหท้างอําเภอออกใหเ้ทา่น ั>น เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น 
(ขอ้มลูตรงนี>ทางบรษิทัฯ จะนําลงกรอกในฟอรม์วซีา่ สําคญัมาก ขอ้ใหท้กุทา่นตอบความจรงิ แลว้

สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที�) 
 
 
 

1. ชื�อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   
........................................................................................... 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที�เกดิ 
................................................ 
3. ชื�อ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................................. 
4. ที�อยูปั่จจบุนั (ที�ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ...........................................................................................
รหสัไปรษณีย ์ ................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 
5. อาชพีปัจจบุนั .............................................. ตําแหน่ง ..................................................... 
ชื�อสถานที�ทํางาน หรอืรา้นคา้ 
...................................................................................................................... 
ที�อยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์
............................. 
โทรศพัทท์ี�ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) 
แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรณุากรอกรายละเอยีดของคูส่มรส 
ชื�อ-นามสกลุ .................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ .......................... 
ที�อยูปั่จจบุนั (ที�ตดิตอ่ไดส้ะดวก) 
........................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ี�บา้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
7. บคุคลที�จะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ
 ชื�อ-นามสกลุ ...................................................................   ความสมัพันธ ์........ 
 ชื�อ-นามสกลุ ...................................................................   ความสมัพันธ ์........ 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรณุาระบสุถาบนัการศกึษา ...................................................... 
ที�อยู.่.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................โทรศพัท ์
................................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่  ไมเ่คย     เคย ประเทศ

............................................................ 
(ขอ้นี9สําคญัมาก หากขอ้มลูไมต่รงตามความเป็นจรงิจะมผีลทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่หรอืออกไมท่นัวนัเดนิทาง) 
 ขอ้มลูสว่นตวัเพิ�มเตมิ 

10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN) ............หอ้ง หรอื (DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 



 

  

 

 10.5 หอ้งพักผูใ้หญ3่ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.6 หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง    

11. อาหาร        ไมท่านเนื9อวัว  ไมท่านเนื9อหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิส 
      อื�นๆ............................................................ 

 
 


