
 

 

รหัสทัวร 1900688 
ทัวรนิวซีแลนด เซาธ 7วัน 5คืน (TG) 
 
- ควีนสทาวน - ขึน้กระเชากอนโดลา + เลนลูท 
- ชมอุทยานแหงชาติมิวฟอรดซาวด – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ 
- ครอมเวลล - แอชเบอรตัน – ไครสทเชิรช - ลองเรอืชมปลาวาฬที่ไคคูรา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
เดือน พฤษภาคม 2562 13 – 19, 20 – 26 
เดือน มิถุนายน 2562 03 – 09, 17 – 23, 24 – 

30 
เดือน สิงหาคม 2562 06 – 12, 19 – 25 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  –  ออคแลนด  
15.00 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4  

เคานเตอร D สายการบินไทย  พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
ในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารในการเดินทาง 

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

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

วันที่สอง ออคแลนด - ควีนสทาวน 
10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองออคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศ

นิวซีแลนด นําทานผานการเอกซเรย ตรวจกระเป�าที่ถือข้ึนเครื่อง (HAND CARRY) 
และผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว 

.............. น.  ออกเดินทางสูควีนสทาวน โดยเที่ยวบินที่   .................(ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.) 

.............. น.  ถึงเมืองควีนสทาวน ประเทศ นิวซีแลนด 
  นําทานเดินทางสู เมืองควีนสทาวน เมืองที่ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาขนาดใหญที่ชื่อ 

THE REMARKABLES อุดมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝم�งของทะเลสาบ
วาคาติปู ทําใหวิวทิวทัศนงดงามราวกับภาพฝน เหมาะเปนทั้งสถานที่ทองเท่ียวของ
คนทั่วไป และคูฮันนีมูนที่ตองการความโรแมนติกแบบสวนตัว ไมเพียงแตมี
ทัศนียภาพสวยงามเทาน้ัน แตยังเปนแหลงรวมรานอาหารทันสมัย รานกาแฟ 
ไนตคลับ แหลงชอปปم�งและสถานที่ทองเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพรอมกระตุน
ตอมผจญภัย สําหรับผูรักการทํากิจกรรมทาทายอยางกีฬาเอ็กซตรีมหลากหลาย
ประเภท  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สาม ควีนสทาวน – ลองเรือมิวฟอรด ซาวด – ควีนสทาวน 
เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

ออกเดินทางสู มิลฟอรดซาวน โดยผานทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญ
เปนอันดับ 2 ของประเทศ เขาสูเขต อุทยานแหงชาติมิลฟอรดซาวด ผานเขตป�าพรุ 
ป�าเบญจพรรณ ทุงกวาง เขาสูวนอุทยานแหงชาติมิลฟอรดซาวด ( MILFORD 
SOUND) ในดินแดนสวนที่เปนฟยอรดแลนด (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซึ่งมีในลักษณะน้ีเพียง 2 แหงในโลก 
กลาวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเปนธารน้ําแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให
น้ําทวมแทนที่กลายเปนอาวลึกระหวางทางทานจะได ชมความงามที่สรางโดย
ธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เปนทะเลสาบที่
ทานจะสามารถมองสะทอนภาพภูเขา ซึ่งเปนวิวอยูเบื้องลาง และใหทานดื่มน้ําแร
บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ําตกที่มีความยิ่งใหญที่ 
CHASM 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบนเรือ พรอมลองเรือสําราญมิลฟอรด 
ซาวด 
  สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอรด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของ

เปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต และสายน้ํากัดเซาะ สงผลให
เกิดเปนชายฝم�งเวาแหวง ทําใหเกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝم�ง ตื่นตาตื่นใจ
กับภาพของสายน้ําตกอันสูงตระหงานของ น้ําตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร 
จากหนาผา พบกับแมวน้ํานอนอาบแดดบนโขดหินอยางสบายอารมณจากน้ัน
ลองเรือกลับสูทาเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศกลับสูเมืองควีนสทาวน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พรอมเมนูพิเศษกุงล็อบสเตอร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สี ่ ควีนสทาวน –  แอรโรวทาวน - ผานชมการกระโดดบันจี้จัมพ – ผานชมการเลนเรือ
เร็ว – น่ังกระเชากอนโดลา พรอมทานบุฟเฟต บนยอดเขาบ็อบสพีค - เลนลูท - 
ควีนสทาวน 

เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
  เดินทางสู เมืองแอรโรวทาวน ชมเมืองของนักขุดทอง แอรโรวทาวน ซึ่งเปนเมือง

เล็กๆต้ังอยูบริเวณเชิงเขา ท่ีน่ีเปนเมืองขุดทองเกาท่ีอนุรักษเอาไวอยางดีที่สุด ในยุค
ตื่นทอง ปค.ศ. 1865 เคยมีประชากรมากกวา 7,000คน และเปนเพียงหน่ึงใน
เมืองขุดทองสมัยเกา ท่ีเหลืออยูเพียงไมกี่แหง ซึ่งไมไดแปรสภาพเปนเมืองราง หรือ
เปลี่ยนรูปแบบไปเปนเมืองที่พัฒนาอยางทันสมัย แมวาแอรโรวทาวนเปนเมืองเล็กๆ 
แตก็เต็มไปดวยนักทองเที่ยว 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากน้ัน นําทานชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมไดเมื่อมาที่ควีนส

ทาวน  กับการการกระโดดบันจี้จัมป� กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของ
นิวซีแลนด ถือเปนกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกลา โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช
เวลาในการเลน 35 นาที ซึ่งเมืองควีนสทาวนถือเปนตนกําเนิดของการกระโดบัน
จี้จัมป�ที่โดงดังไปทั่วโลก จึงทําใหในแตละปมีนักทองเที่ยวใจกลาหลั่งไหลมาวัดใจ
อยางไมขาดสาย อีกทั้งที่ น่ียังมีภูมิทัศนที่สวยงามอีกดวย ผานชมการเลนเรือ
เร็วช็อตโอเวอร เปนเรือแลนดวยความเร็วสูงไปตามแมน้ําช็อตโอเวอร ทามกลาง
เกาะแกงและโขดหิน คอนขางคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลาย
บานานาโบท เพียงแตไมรวงลงน้ํา ถูกคิดคนขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปด
บริการตั้งแตป ค.ศ.1970 เสนทางเรือเจ็ทของที่น่ี ดูนาตื่นเตนเราใจมากกวาที่อ่ืน 
เพราะเปนตนตํารับของเรือเจ็ท มีผูมาทาทายความหวาดเสียวน้ีแลวกวา 2 ลานคน 
เปนเรือที่ไดรับการออกเเบบเปนพิเศษ ลําตัวเรือทําดวยอลูมิเนียมอยางหนาแนน ใช
เวลาในการเลนประมาณ 1.30 (สําหรับทานใดที่สนใจกิจกรรมตางๆ กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร) จากน้ันลองเรือกลับสูทาเรือ เมืองควีนสทาวน นําทาน น่ังกระเชากอน
โดลา ขึ้นสู "ยอดเขาบอบสพีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนสทาวนในมุมสูง 
มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบานเรือนอยูดานลาง ยอดเขาสูง และทองฟ�า
สีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบอบสพีค เทือกเขารีมารคเคเบิ้ล ซึ่งเปนสถานที่
ถายทําฉากหนังในภาพยนตรเรื่องเดอะลอรดออฟเดอะริง และยังเปนเทือกเขาที่มี
ชื่อเสียงในดานสกีรีสอรทของบริเวณเกาะใต 

   !!! ฟรี ใหทานไดน่ังกระเชากอนโดลา ชมวิวบนยอดเขาบอบพีค พรอมสนุกสนาน
กับการเลน ลูจจ 
 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า แบบบุฟเฟต บนยอดเขาบอบพีค 
  นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา ควีนสทาวน – ครอมเวลล – แซลมอนฟารม –  เมืองทไวเซิล  - แอชเบอรตัน – 

ไครสทเชิรช 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองครอมเวลล ใหทานแวะซื้อผลไมนานาชนิด มีทั้งผลไมสดและ
ผลไมอบแหงของนิวซีแลนด กอนเดินทางสูเมืองโอมารามา ระหวางนักทองเที่ยว  
ทางชมทิวทัศนสองขางทาง ท่ีสวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด ผานชมทุง
หญาที่เลี้ยงมา วัว และเลี้ยงแกะที่แสนนารัก เมืองน้ียังมีที่พัก และรีสอรทเล็กๆ 
นารัก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีควิ 
บาย  เดินทางผาน เมืองทไวเซิล เมืองแหงตนไม ของนิวซีแลนด  นําทานแวะชม ฟารม

ปลาแซลมอน (SALMON FARM) ใหทานไดชมวิธีการเพาะเล้ียงปลาแซลมอน ซึ่ง
ทุกทานสามารถรวมกิจกรรมใหอาหารปลาและนอกจากน้ันยังสามารถเลือกซื้อและ
ชิมปลาแซลมอนสดๆ ไดอีกดวย แลวผานชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเปน
ยอดเขาที่ปก ที่ทําจากขนแกะ ตางๆ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองไครสทเชิรช 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก ไครสทเชิรช – ไคคูรา – ลองเรือชมปลาวาฬ – ไครสทเชิรช 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

นําทานเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใตสูเมืองไคคูรา ซึ่งเปนเมืองเล็กๆนารัก
ริมฝم�งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแหงน้ีเปนศูนยกลางของเมืองทาเรือลา
ปลาวาฬ ตั้งแตป ค.ศ. 1843 - 1922 และยังเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ เหมาะ
สําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูรามีชื่อเสียงดานการจัดทัวรชม
ปลาวาฬเปนอยางมาก และยังเปนเจาแรกในนิวซีแลนดที่จัดใหมีทัวรชมปลาวาฬ 
(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไม
สามารถออกเรือได บริษัทฯ จะคืนคาลองเรือใหในราคากรุปทัวรที่จองเอาไว และ
สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ขวบไมอนุญาตใหขึ้นเรือเพ่ือความปลอดภัย) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบตะวันตก 
บาย  นําทานลง เรือยอรชลําใหญที่มีความจุไดถึง 40-50 คน สูกลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยว

ประสบการณการผจญภัย ชมปลาวาฬยักษพันธุสเปริ์ม ซึ่งเปนสัตวที่สงางามที่สุด
ของโลก ในธรรมชาติอยางใกลชิด ทานอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลาก
ชนิด แมวน้ํา และอาจจะยังไดชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุที่แวะเวียนเขามา
เยือนชายฝم�ง ในบางฤดูกาลอีกดวย (ใชเวลาในการลองเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) ได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสู เมืองไครสทเชิรช 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป�าฮื้อทะเลใต + หอยแมลงภู
นิวซีแลนดอบ + เสิรฟพรอมไวนแดง 

 นําทานเขาสูท่ีพัก DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด สนามบินไครสทเชิรท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินออคแลนด- สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 

06.05 น. รับประทานอาหารเชา  
.................น. หลังจากน้ันออกเดินทางกลับสู สนามบินออคแลนด  เท่ียวบินที่ ............... 
............. น.  เดินทางถึงสนามบินออคแลนด  แวะเปลี่ยนเครื่อง เพ่ือเดินทางสู ประเทศไทย 
13.10 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ TG492  
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจตลอดการ
เดินทาง 
 

 
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
อัตราคาบริการ 

อัตราคาบริการ ราคารวมต๋ัวเครื่องบิน ราคาไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 

ผูใหญ 95,900.- 60,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน 93,900.- 58,900.- 

เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง ) 89,900.- 54,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง ) 83,900.- 48,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 17,900.- 17,900.- 
 

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไมเกิน 12 ปบริบูรณคะ** 
*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป *** 
*** ราคาน้ีอาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผูเดินทางมีไมถึง 15 ทาน *** 

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

*** ไมรวมคาวีซาเด่ียว 6,000 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 2,700 บาท ตอ ทาน *** 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 

36 เหรียญนิวซีแลนดดอลลา/ทาน) 
 คาทิปคนยกประเป�าที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเป�าดวยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและ

สะดวกในการเดินทาง  
 เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเป�าเพียงพอ 

 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 ท่ีไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 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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