
 

 

รหัสทัวร GLH1902156 
ทัวรนิวซีแลนด  NORTH  ISLAND  7 วัน 5 คืน  (TG) 
ชม เมื อง แฮมิ ล ตัน   อ อคแลนด   โรโต รัว  เรน โบว  สป ริง  อโกรโดม  
ชมการตัดขนแกะ ชมการแสดงโชวพื้นเมืองของชาวเมารี หมูบานฮอบบิตัน  
(มาทามาทา) ถํ้าหนอนเรืองแสง (ไวโตโม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี ้
 พิเศษ นําทานลองเรือใบ + ไวนทานละ 1 เเกว 
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 
 มัคคุเทศกมีความชํานาญ มีจิตใจใหบริการ สุภาพ ออนนอม 
 โดยสายการบินไทยแอรเวย (TG) 
กําหนดการเดินทาง 

เดือน กันยายน 2562 2 – 8 , 16 - 22 
เดือน ตุลาคม 2562 7 – 13 , 21 - 27 

เดือน พฤศจิกายน 2562 4 – 10 , 18 - 24 
เดือน ธันวาคม 2562 2 – 8 , 16 - 22 

 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  –  ออคแลนด  
15.00 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 

3-4 เคานเตอร D สายการบินไทย   พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารใน
การเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา พืชผัก อาหารสด และแหง 
ทุกชนิด , เขาเมืองโดยเด็ดขาด ) 

18.45 น.  ออกเดินทางสูออคแลนดโดยสายการบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที่  TG 491 (ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 

 
วันที่สอง สนามบินออคแลนด - เมืองแฮมิลตัน 
10.45 น.  เดินทางถึงเมืองออคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศ

นิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองแฮมิลตัน เปนเมืองที่มีพื้นที่กวาง  มีแมน้ําที่สําคัญ

HAMILTON GARDENS ซึ่งมีดอกไมสีสดใสนานาชนิดที่มีชื่อเสียง จากสวนทั่ว
โลก มาจัดไวหลากหลายรูปแบบ นอกจากน้ัน HAMILTON CITY ยังเปนเมืองที่
เ ห ม า ะ แ ก ก า ร เ รี ย น  มี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง คื อ  THE 
WAIKATOUNIVERSITY เปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาล  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL HAMILTON HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สาม ห มู บ าน ฮอบ บิ ท  - โรโตรั ว  - การแสดงของชน พ้ื น เมื อ งเผ า เม ารี   
                - รับประทานอาหารคํ่า ที่ปรุงแบบชาวเมารี  -ชมการแสดง เมารีคอนเสิรต           
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  
  นําทานเดินทางสู เมืองมาทามาทา (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู

ใกลๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI RANGES) ในเขตไวกาโต (WAIKATO) บนเกาะ
เหนือของนิวซีแลนด โดยพื้นที่สวนใหญของเมืองถูกรายลอมไปดวยทุงหญาและ
ฟารม โดยเฉพาะฟารมที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเมืองชื่อวา บานฮอบบิท( 
HOBBIT HOLES) สถานที่หลักสําหรับถายทําฉากภาพยนตรที่มีชื่อเสียงจํานวน
หลายเร่ือง เชน ปเตอรแจ็คสัน ( PETER JACKSON) ภาพยนตรไตรภาคเดอะล
อรดออฟเดอะริงส ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่งปจจุบัน
รัฐบาลนิวซีแลนดไดตัดสินใจปรับใหสถานที่แหงน้ีกลายเปนสถานที่ทองเท่ียวหลัก
ของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON) เปนหมูบานซึ่งเปนที่ตั้งของ แบกเอนด อัน
เปนเนินสูงอยู เหนือเขตแบกช็อตโรว เปนที่อยูของบิลโบ แบกกิ้นส โฟรโด 
แบกกิ้นส และ แซมไวส แกมจี ที่น้ียังเปนจุดเร่ิมตนและจุดสุดทายของการผจญภัย
ในนิยายเร่ือง 

  เดอะฮอบบิท และ เดอะลอรดออฟเดอะริงส    
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ภายในหมูบานฮอบบิท 
บาย  นําทานสู TE PUIA ซึ่งเปนศูนยวัฒนธรรม และศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของ

ชาวเมารี อาทิ  เชน หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม  และการทอ
เครื่องนุงหม พรอมชมบอนํ้าพุรอน บอโคลนเดือด ส่ิงมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากพลัง
ความรอนใตพิภพที่พวยพุงจากพื้นดิน และแรธาตุตางๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจาก
พลังความรอนใตพื้นดินใน นําทานได ชมนกกีวี (KIWI HOUSE) นกที่เปน
สัญลักษณของประเทศนิวซีแลนด ซ่ึงปจจุบันหาดูไดยากมาก    

คํ่า  รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต ที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมการแสดงโชว
พ้ืนเมืองของชาวเมารี 
  นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM ROTORUA  HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ โรโตรัว – อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ –  เรนโบว  สปริง - เทาโป  
                     – นํ้าตกฮูกา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม   

จากน้ันนําทานสู อโกรโดม (AGRODOME) เปนฟารมเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเปน 
สถานที่ทองเท่ียว แสดงที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก น่ันคือการตัดขนแกะ แสดงตัด
ขนแกะมีหลายๆ แหงในประเทศนิวซีแลนดแตที ่
อโกรโดมเปนสถานแสดงโชวการตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัด
ขนแกะแลว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอ่ืนๆ เชน การรีดน้ํานมวัว และ การแสดง
สุนัขตอนเปด และตอนแกะ โดยสุนัขแสนรู จากน้ันนําทานเดินทางสู เรนโบว 
สปริงซ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษพันธุปลาเทรา ที่มีจํานวนนับหมื่น
ตัวจากทะเลสาบมาวางไขตามธรรมชาติ ชมตนเฟรนสีเงินสัญลักษณของประเทศ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  เดินทางสู เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยูริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเปนทะเลสาบที่เกิด  

จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญและลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนดเปน
เมืองตากอากาศและศูนยกลางการตกปลาเทราท  แวะ ชมนํ้าตกฮูกา HUKA 
FALL น้ําตกสีครามขนาดใหญ มีปริมาณน้ําที่ตกลงมาเฉลี่ยแลว คือ 2 แสนลิตร
ตอวินาที มีตนกําเนิดมาจากแมน้ําไวกาโต ซึ่งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป (ทาน
สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริม เลนเรือเร็ว HUKA JET ได ไมรวมในราคา
ทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM ROTORUA  HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา ถํ้าหนอนเรืองแสง – ชมเมืองออคแลนด – เขาอีเดน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม   

  จากน้ันนําทาน เดินทางสู ถํ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) ถํ้า
ไวโตโมเปนถํ้าที่ใหญที่สุดในนิวซีแลนด ภายในถํ้าน้ันเปนที่อยูของหนอนเรืองแสง
นับลานตัว ประกอบไปดวย 3 ถํ้าหลักคือ RUAKURI CAVE, ARANUI CAVE 
และ GARDNER'S GUT ทั้งหมดมีหินงอก หินยอย และ หนอนเรืองแสงที่งดงาม
มากๆ มีความสวยงามราวกับดวงดาวในทองฟ�ายามคํ่าคืน นําทาน ชมความงาม
ของหินงอกหินยอย ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกวา 12 ลานป ทานจะไดพบกับ
หองโถงที่เรียกวา คาธีดัลล ท่ีมาของชื่อน้ีคือเพราะมีหินงอกหินยอยที่อยูภายในมุม
หน่ึงของหองมีลักษณะคลายออรแกนที่ใชในโบสถ มีนักรองชื่อดังหลายทานเคยมา
อัดเสียงทีถ่ํ้าแหงน้ี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางกลับสูเมืองออคแลนด เมืองที่ใหญเปนอันดับหน่ึง เปนเมืองที่

สําคัญทางดานการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนดชมอาวที่สวยงามเต็มไป
ดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮาเบอร ผานชมบานเศรษฐีที่ตั้งอยูบนเนินเขา 
จากน้ันนําทานเขาสูใจกลางเมือง ผานยาน พารแนล ถนนที่เปนที่ตั้งของบานเรือน 
รานคาเกาแกรุนบุกเบิก ผานชมบานเศรษฐีที่ตั้งอยูบนเนินเขา นําทาน ขึ้นเขาอี
เดน (MT.EDEN) ภูเขาไฟที่ดับแลว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมืองไดทั้ง
เมืองไดอยางชัดเจนแบบ 360 องศา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

วันที่หก ออคแลนด – ลองเรือใบชมวิวพรอมจิบไวนทานละ 1 แกว - สกายทาวเวอร  
                - ชอปปم�ง  
เชา รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม   
 นําทานชมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา นําทานลองเรือ PRIDE OF 

AUCKLAND ที่จะใหคุณสัมผัสกับการลองเรือในเมืองแหงเรือใบ พรอมทั้งดื่มดํ่า
บรรยากาศสุดชิลและจิบไวนแดงทานละ 1 แกว (มีเบียร และ SOFT DRINK ให
เลือกกรณีไมดื่มไวน) สวนใจกลางเมืองอ็อคแลนดยังมีแหลงชอปปم�งอีกมากมายให
คุณไดเพลิดเพลิน ใชเวลาในการลองเรือประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จากน้ันนําทาน
เดินทางสู สกายทาวเวอร เปนจุดสังเกตที่เดนที่สุดของออคแลนด หอคอยมีความ
สูง 1,076 ฟุต (328 เมตร) และมองเห็นวิวไดไกลถึง 80 กิโลเมตรในทุกทิศทาง 
คุณจะไดชมทัศนียภาพของเมือง มองเห็นบริเวณทาเรือไปจนถึงภูเขาจุดชมวิวหลัก
น้ันมีพ้ืนเปนกระจก คุณสามารถสงโปสการดจากตูจดหมายที่อยูสูงทีสุ่ดในซีกโลกใต 
หรือจะลองสํารวจโอกแลนดจากคอมพิวเตอรหนาจอสัมผัสก็ได สูงขึ้นไปยังมีจุดชม
วิวที่สอง ซึ่งมีผนังจากพื้นถึงเพดานเปนกระจกเกือบทั้งหมด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ หอคอยสกายทาวเวอร 
บาย จากน้ันใหทานชอปปم�งอยางอิสระในยานใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล 

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

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พัก CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเทา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด สนามบินออคแลนด – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

ใหทานพักผอนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  

14.50 น.  ออกเดินทางจากออคแลนด โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 492 
20.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจตลอด
การเดินทาง 
 

 
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
อัตราคาบริการ 

อัตราคาบริการ ราคารวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

ราคาไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

ผูใหญ 81,900.- 56,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน 78,900.- 53,900.- 

เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง ) 70,900.- 45,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง ) 62,900.- 41,900.- 

พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 15,900.- 15,900.- 
 

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไมเกิน 12 ปบริบูรณคะ** 
*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึน้ไป *** 
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผูเดินทางมีไมถึง 15 ทาน *** 

*** ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไมรวมตั๋วเคร่ืองบินระหวางประเทศ และ ภายในประเทศ
นิวซีแลนด *** 

*** ไมรวมคาวีซาเดี่ยว 6,600 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 3,400 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 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport  
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด  
 คาทิปหัวหนาทัวร และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญตอวัน ตอคน (โดย

เฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนดดอลลา/ทาน) 
 คาทิปคนยกประเป�าที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเป�าดวยตัวเองเพ่ือความรวดเร็ว

และสะดวกในการเดินทาง  
 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) 

 กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบตั้งแตทําการจองหาก
ลูกคามีความจําเปนตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอน
ออกตั๋วมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 



 

 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทํา
การ หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 
และไมคืนมัดจํา 

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

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซานิวซีแลนดไมทันกําหนดและทางบริษัทฯตอง
ออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั๋ว
เคร่ืองบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนา

กอน 45 วัน จะไมเก็บคามัดจํา 
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของ

อัตราคาบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วได  เพราะเปน

เงื่อนไขตั๋วกรุปของสายการบิน 
  หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด ไมทันกําหนดการ

ออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินคาทัวร และ มัดจําทั้งหมด 
 

 
 

เอกสารในการย่ืนขอวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวีซาใหครบ และสงใหกับทางบรษัิทฯ เพ่ือทําวีซากอน 21 

วันทําการ 
** การย่ืนขอวีซาประเทศนิวซีแลนด ตองใชเวลาในการย่ืนวีซา 15 วันทําการ) ** 

*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนดเปลี่ยนระเบียบใหม การย่ืนขอวีซานิวซีแลนดตองสง
เอกสารไปพิจารณาที่ตางประเทศ เพราะฉะนั้นเอกสารทีย่ื่นจะตองเปนภาษาอังกฤษ

เทานั้น *** 



 

 

1. สําหรับบุคคลทั่วไป 
 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ากวา 6 เดือน  (กรณีทานที่มี

พาสปอรตเลมเกาใหแนบมาดวย)  
 รูปถายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุด
ครุย, หรือใสชุดราชการ, ไมยิ้ม, พื้นหลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปน
ภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)   

 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 เปน

ภาษาอังกฤษ  ช่ือ – นามสกุล ตรงตามหนา PASSPORT  (อัพเดตยอดเงินกอน
วันที่จะย่ืนวีซาไมเกิน 30 วัน)     

 จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช
ประกอบการย่ืนขอวีซานิวซีแลนดไมได *** 

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 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 ) 

ไมสามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได   
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) 
และขอหนังสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 



 

 

3. สําหรับเด็ก ที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 18 ป (ขอเอกสารเพิ่มเติม
ดังน้ี) 

 เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศที่ทําจากที่วา
การอําเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ) 

 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได) 

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

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

(ภาษาอังกฤษ) 
 จดหมายรับรองคาใชจายในการเดินทางใหกับบุตร  (ภาษาอังกฤษ) 

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

 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถ
ยื่นวีซาได (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต) 

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

ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรตและตองเดินทางไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น 

คาวีซาทานละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผูเดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยูตอ ไมกลับพรอมกรุป ตองย่ืนวีซาเดี่ยว คาวีซาทาน

ละ 6,100 บาท 
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 
 
 



 

 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 
หมายเหตุ   

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสี
เลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอ
ไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทตู    
 งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา
เมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เน่ืองจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบ
เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณี
ที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน  
 

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



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวซีาประเทศนิวซีแลนด 
*** กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง *** 
*** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน*** 
 

ช่ือ-นามสกุล  ผูเดินทาง  ภาษาไทย 
..............................................................................................................................................................
................... 

ช่ือ-นามสกุล  ผูเดินทาง  ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง 
........................................................................................................................................... 
คุณมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุลหรือไม (ถามีโปรดระบุช่ือ – นามสกลุ เดิม 

).................................................................................................................... 
วัน เดือน ปเกิด ...................................  เช้ือชาติ .............................. สัญชาติ........................ สถานที่เกิด

............................ประเทศ ........................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที ่.................. หมู .....……….. ซอย ................................... หมูบาน / ถนน 
........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จังหวัด ………........…….......…………… 

รหัสไปรษณีย ………........... 
หมายเลขโทรศัพทบาน ..................................................... ที่ทํางาน 
....................................................... มือถือ ........................................................... 
 E-Mail 
..........................................................................................................................................................
................................................................ 
 
สถานภาพ    ............ โสด                    ........... หยา และมีทะเบียนหยา (ตอง

นํามาแสดงดวย) 
                ............ แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน)                          ............ แตงงาน และมี

ทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย) 
 
ในกรณีสมรสแลวตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ช่ือ - นามสกุล ของ คูสมรส 
..........................................................................................................................................................
.................................. 
วัน เดือน ปเกิด ของคูสมรส ..................................  จังหวัดที่เกิด ......................................  
หมายเลขบัตรประชาชน .................................................. 
เช้ือชาติ ................................................. สัญชาติ ................................................................. 



 

 

ที่อยูตามทะเบียนบานของคูสมรส เลขที ่…….....….. หมู ..……….. ซอย ...………………………. หมูบาน / 
ถนน ………………………......                          แขวง  ............................................ เขต 
.................................................. จังหวัด ............................................................ 
รหัสไปรษณีย………....... 
หมายเลขโทรศัพทบาน ............................................... มือถือ ..................................................  
E-Mail 

..............................................................................................................................................................

.............................................................. 
 
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน   ( โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
ช่ือบริษัทที่ทํางาน 

..............................................................................................................................................................

............................................. 
วันที่เริ่มการทํางาน ...................................... ตําแหนงงาน 

............................................................................. เงินเดือน ....................................... บาท          
ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน เลขที ่.....................หมู .............ซอย ........................................... หมูบาน / 
ถนน ...................................................................                                   
แขวง  ........................................... เขต ................................................... จังหวัด 
................................................... รหัสไปรษณีย ……………....... 
มีหนังสือเดินทางมาแลวทั้งหมด ......................... เลม หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา 

................................................................................. 
วันที่ออก ...................................................................................... หมดอายุ 

................................................................................................................... 
หนังสือเดินทางปจจุบันเลขที่ ............................................................ วันที่ออก

.....................................หมดอายุ........................................................... 
วัตถุประสงคในการไปนิวซีแลนด  

..............................................................................................................................................................

.................... 
ทานเคยไดรับการปฏเิสธวีซานิวซีแลนด หรือ ประเทศอ่ืนๆ หรือไม 

.............................................................................................................................. 


