
 

 

 

รหัสทัวร 1900684 
ทัวรนิวซีแลนด โปรโมช่ัน นอรท 6วัน 4คืน (TG) 
 
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 
 มัคคุเทศกมีความชํานาญ มีจิตใจใหบริการ สภุาพ ออนนอม 
 รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต พรอมลองเรือ Lakeland Queen 
 โดยสายการบิน ไทยแอรเวย (TG) 
 

 

 

 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 

เดือน พฤษภาคม 2562 07 - 12, 21 - 26 
เดือน มิถุนายน 2562 11 - 16, 18 - 23, 25 - 30 
เดือน สิงหาคม 2562 06 - 11, 13 - 18, 20 - 25 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  –  ออคแลนด  
15.00 น.  คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3-4 

เคานเตอร D สายการบินไทย   พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
ในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา พืชผัก อาหารสด และแหง ทุก
ชนิด , เขาเมืองโดยเด็ดขาด ) 

18.45 น.  ออกเดินทางสูออคแลนดโดยสายการบิน ไทยแอรเวย เที่ยวบินที่  TG 491(ใชเวลา
ในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 

วันที่สอง สนามบินออคแลนด – ชมเมือง – แฮมิลตัล 
10.45 น.  เดินทางถึงเมืองออคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศ

นิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองแฮมิลตัน เปนเมืองที่มีพื้ นที่กวาง  มีแม น้ําที่สําคัญ 

Hamilton Gardens ซึ่งมีดอกไมสีสดใสนานาชนิดที่มีชื่อเสียง จากสวนทั่วโลก 
มาจัดไวหลากหลายรูปแบบ นอกจากน้ัน Hamilton City ยังเปนเมืองที่เหมาะแก
การเรียน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือ The Waikato University เปน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร      
  นําทานเขาสูท่ีพัก SUDIMA HOTEL HAMILTON หรือเทียบเทา 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ฮอบบิตัน ( มาทามาทา ) - TE PUIA – เมารีโชว – โรโตรวั 
เชา  นําทานเดินทางสู เมืองมาทามาทา (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู

ใกลๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI RANGES) ในเขตไวกาโต (WAIKATO) บนเกาะ
เหนือของนิวซีแลนด โดยพื้นที่สวนใหญของเมืองถูกรายลอมไปดวยทุงหญาและ
ฟารม โดยเฉพาะฟารมท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเมืองชื่อวา บานฮอบบิท( HOBBIT 
HOLES) สถานที่หลักสําหรับถายทําฉากภาพยนตรที่มีชื่อเสียงจํานวนหลายเรื่อง 
เชน ปเตอรแจ็คสัน ( PETER JACKSON) ภาพยนตรไตรภาคเดอะลอรดออฟ
เดอะริงส ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่งปจจุบันรัฐบาล
นิวซีแลนดไดตัดสินใจปรับใหสถานที่แหงน้ีกลายเปนสถานที่ทองเท่ียวหลักของเมือง 
ฮอบบิตัน (HOBBITON) เปนหมูบานซึ่งเปนที่ตั้งของ แบกเอนด อันเปนเนินสูงอยู
เหนือเขตแบกช็อตโรว เปนทีอ่ยูของบิลโบ แบกกิ้นส โฟรโด แบกกิ้นส และ แซมไวส 
แกมจี  ที่ น้ี ยั งเปนจุด เริ่มตนและจุดสุดท ายของการผจญ ภัยในนิยายเรื่อง          
เดอะฮอบบิท และ เดอะลอรดออฟเดอะริงส    

เท่ียง  รับประทานอาหารภายใน HOBITTION 
  นําทานเดินทางสู เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเปนมีที่มีพลังความรอนใตพิภพ และมี

ชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมากและยังเปนเมืองทองเท่ียวที่สําคัญของเกาะเหนือ 
ดวยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยูในเขตภูเขาไฟจึงมีบอโคลนรอนมากมาย ทํา
ให เปนที่มาของชื่อเรียกขานอีกอยางหน่ึงของเมืองน้ีวา เมืองแหงซัลเฟอร 
(Sulphur City) เพราะบรรดาบอโคลนทั้งหลายน้ีไดปลอยซัลเฟอรหรือกํามะถัน
ออกมากระจายไปทั่วเมือง นอกจากน้ียังมีบอน้ําแร น้ําพุรอนมากมายทําใหเมืองโร
โตรัวกลายเปนเมืองสปาธรรมชาติชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนดอีกดวย นําทานสู TE 
PUIA ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี เปนศูนยวัฒนธรรมและศูนยฝกหัดงานดานการฝมือ
ของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม การทอเครื่องนุงหม ชมบอน้ําพุรอน บอโคลน
เดือด ส่ิงมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากพลังความรอนใตพิภพ ท่ีพวยพุงจากพื้นดิน และ แร
ธาตุตางๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความรอนใตพื้นดินในบริเวณน้ี ขางในศูนย
มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไมและทําเครื่องจักสานใหชม มีพิพิธภัณฑกลางแจง 
บานโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบําเมารี และการรองเพลงให
ไดรับชมรับฟงกันอยางเพลิดเพลินอีกดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต ที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมการแสดง โชวพื้นเมืองของ
ชาวเมารี  
   นําทานเขาสูที่พัก  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา 

 



 

 

 
 
วันที่สี ่ โรโตรัว -  เรนโบว สปริง – อโกโดม –  เตาโป – น้ําตกฮูกา 
เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เรนโบว สปริงซ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษพันธุปลา
เทรา ที่มีจํานวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไขตามธรรมชาติ ชมตนเฟรนสีเงิน
สัญลักษณของประเทศ จากน้ันนําทานสู อโกรโดม (AGRODOME) เปนฟารมเลี้ยง
แกะซึ่งปรับปรุงเปน สถานที่ทองเท่ียว แสดงที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก น่ันคือการ
ตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แหงในประเทศนิวซีแลนดแต ที่อโกรโดมเปน
สถานแสดงโชวการตัดขนแกะที่มีช่ือเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแลว ที่อ
โกรโดมยังมีการแสดงอ่ืนๆ เชน การรีดน้ํานมวัว และ การแสดงสุนัขตอนเปด และ
ตอนแกะ โดยสุนัขแสนรู 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  เดินทางสู เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยูริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเปนทะเลสาบที่เกิด  จาก

ภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญและลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนดเปนเมือง
ตากอากาศและศูนยกลางการตกปลาเทราท  แวะน้ําตกฮูกาน้ําตกสีครามขนาดใหญ 
มีปริมาณน้ําที่ตกลงมาเฉลี่ยแลว คือ 2 แสนลิตรตอวินาที มีตนกําเนิดมาจากแมน้ํา
ไวกาโต ซ่ึงไหลมาจากทะเลสาบเตาโป  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา ลองเรือ LAKELAND QUEEN – ออคแลนด 
เชา  นําทานรับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต พรอมลองเรือ Lakeland Queen ชม

ทะเลสาบโรโตรัว ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแหงน้ีไดชื่อมาจาก
ภาษาเมารีแปลวา ทะเลสาบแหงที่สอง เปนทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อ



 

 

หลายรอยปกอนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแหงในบริเวณที่อยูใกลกันน้ี ชม
ทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโตรัว จากน้ันนําทาน เดินทางกลับสูเมืองออคแลนด 
เมืองที่ใหญเปนอันดับหน่ึง เปนเมืองที่สําคัญทางดานการเรียน การศึกษา การเงิน
ของนิวซีแลนดชมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮาเบอร ผาน
ชมบานเศรษฐีที่ตั้งอยูบนเนินเขา  จากน้ันนําทานเขาสูใจกลางเมือง ผานยาน พาร
แนล ถนนที่เปนที่ต้ังของบานเรือน รานคาเกาแกรุนบุกเบิก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  จากน้ันใหทานชอปปم�งอยางอิสระในยานใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล 

NEW MARKET และ VICTORIA MARKET อิสระใหทานได ชอปปم�งเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส ซึ่งเปนแหลงขายสินคานานาชนิด และ
รานคาปลอดภาษี ที่มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
 นําทานเขาสูท่ีพัก SCENIC HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 

วันที่หก สนามบินออคแลนด – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

ใหทานพักผอนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  

13.10 น.  ออกเดินทางจากซิดนีย โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินที่  TG 492 
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจตลอดการ
เดินทาง 
 
 

 
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
อัตราคาบริการ ราคารวมต๋ัวเครื่องบิน 

ผูใหญ 59,900 
พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 11,900 

 
***สําหรับรายการนี้ ไมมีหองพัก Triple Room*** 

*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป *** 
*** ราคาน้ีอาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผูเดินทางมีไมถึง 20 ทาน *** 

*** ราคาไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน คือ ไมรวมต๋ัวเครื่องบินระหวางประเทศ และ ภายในประเทศ
นิวซีแลนด *** 

*** ไมรวมคาวีซาเด่ียว 6,000 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 2,700 บาท ตอ ทาน *** 
ทิปเจาหนาที่ขับรถและหัวหนาทัวร ทานละ 6 NZD ( ตอวันในการเดินทาง ) 

เพ่ือขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่นะคะ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยดั ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการที่ไดระบใุนรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
 คามัคคุเทศกของบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางใน ตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท. 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport  
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

 คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด *วีซาเด่ียว 6,000 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 2,700 บาท ตอ 
ทาน*  

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามธรรมเนียม 3 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 15 เหรียญนิวซีแลนด
ดอลลา) 

 ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 15 เหรียญนิวซีแลนด
ดอลลา) 

 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาทิปหัวหนาทัวร และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 

36 เหรียญนิวซีแลนดดอลลา/ทาน) 
 คาทิปคนยกประเป�าที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเป�าดวยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและ

สะดวกในการเดินทาง  
 เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเป�าเพียงพอ 
 
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  

 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท 
ตอ 1 ทาน  

 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท 
ตอ 1 ทาน  (ชวง ปใหม, สงกรานต) 

 กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบตั้งแตทําการจองหากลูกคามี
ความจําเปนตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอนออกตั๋ว
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ 
หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม
คืนมัดจํา 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทํา
การ หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และ
ไมคืนมัดจํา   (ชวง ปใหม, สงกรานต) 

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซานิวซีแลนดไมทันกําหนดและทางบริษัทฯตองออกตั๋ว
กับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบริการ  



 

 

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนากอน 

45 วัน จะไมเก็บคามัดจํา 
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัด

จํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของ

อัตราคาบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วได  เพราะเปน

เงื่อนไขตั๋วกรุปของสายการบิน 
  หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด ไมทันกําหนดการออกตั๋ว 

กับทางสายการบิน และ  ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา
ทัวร และ มัดจําทั้งหมด 

 
เอกสารในการยื่นขอวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ และสงใหกับทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซากอน 21 วันทํา
การ 

** การยื่นขอวีซาประเทศนิวซีแลนด ตองใชเวลาในการยื่นวีซา 15 วันทําการ) ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนดเปลี่ยนระเบียบใหม การยื่นขอวีซานิวซีแลนดตองสงเอกสารไป

พิจารณาท่ีตางประเทศ เพราะฉะน้ันเอกสารที่ยื่นจะตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน *** 
1. สําหรับบุคคลท่ัวไป 

 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ากวา 6 เดือน  (กรณีทานที่มี
พาสปอรตเลมเกาใหแนบมาดวย)  

 รูปถายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุด
ครุย, หรือใสชุดราชการ, ไมยิ้ม, พื้นหลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปนภาพถาย
ที่สแกนจากคอมพิวเตอร)   

 สําเนาบัตรประชาชน  
 สําเนาทะเบียนบาน ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถาม)ี ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ  
 กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรที่ทํางาน / ที่อยู เพื่อใชใน

การยื่นขอวีซา กรอกเปนภาษาอังกฤษ 
 กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, (ในกรณีที่คูสมรส

เสียชีวิต) ใบมรณะบัตร ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

 หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ยอนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ  
ชื่อ – นามสกุล ตรงตามหนา PASSPORT  (อัพเดตยอดเงินกอนวันที่จะยื่นวีซาไมเกิน 
30 วัน)     

 จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใชประกอบการยื่น
ขอวีซานิวซีแลนดไมได *** 

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 1.  กรณีที่เปนพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2.  กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 
เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ และชื่อผู
เดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย   
แปลเปนภาษาอังกฤษ และ พรอมประทับตรายางบริษัท 
3.  กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต 

(ภาษาอังกฤษ)                               
4.  กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม

สามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได   
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลท่ัวไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
3. สําหรับเด็ก ที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 18 ป (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้) 

 เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศที่ทําจากที่วาการ
อําเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทาง
กับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ) 

 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได) 

(ภาษาอังกฤษ) 
 สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาอังกฤษ) 
 สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง, บิดาและมารดาของผูเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาอังกฤษ) 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเปนขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด และสําเนา

บัตรขาราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) 
 หลักฐานการเงิน STATEMENT (ยอนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา 

(ภาษาอังกฤษ) 
 จดหมายรับรองคาใชจายในการเดินทางใหกับบุตร  (ภาษาอังกฤษ) 



 

 

4. สําหรับบุคคลท่ีถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย 
 กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยาง
นอย 1 เดือน ดังน้ันตองเปลี่ยนเปนหนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน  

 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ท่ีกองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถยื่น
วีซาได (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต) 

หมายเหตุวีซา 
 วีซาครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมเกิน 18 ป เปน เดี่ยว 

ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรตและตองเดินทางไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน คาวีซา

ทานละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผูเดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยูตอ ไมกลับพรอมกรุป ตองยื่นวีซาเดี่ยว คาวีซาทานละ 

6,100 บาท 
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 
 
หมายเหตุ   

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทตู    
 งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา
เมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบ



 

 

เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ 
จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มี
ผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน  
 

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



 

 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื�นวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ เท่านั�น*** 
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