
  

 

 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

                                   

� พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
� มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 

� รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen 
� โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
กาํหนดการเดินทาง 

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

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ –  อ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัที9สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั5นที7 8 ประตู <-8 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   พบ
เจา้หนา้ที9ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารใน
การเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมอืงโดยเดด็ขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ๊คแลนดโ์ดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์เที9ยวบินที9  TG 8HI(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ II ชม.) 

วนัที7สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมอืง – แฮมลิตลั 

10.45 น.  เดนิทางถึงเมอืงอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ7นเร็วกว่าเมอืงไทย � ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์นาํท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมอืงแฮมลิตัน เป็นเมืองที9มีพืBนที9กวา้ง  มีแม่นํBาที9สาํคญั Hamilton Gardens ซึ9 งมีดอกไมสี้สดใสนานา

ชนิดที9มีชื9อเสียง จากสวนทั9วโลก มาจดัไวห้ลากหลายรูปแบบ นอกจากนัBน Hamilton City ยงัเป็นเมืองที9เหมาะแก่การ
เรียน มีมหาวิทยาลยัที9มีชื9อเสียงคือ The Waikato University เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาล 

คํ7า  รับประทานอาหารคํ7า ณ ภัตตาคาร      
  นําท่านเข้าสู่ที7พกั SUDIMA HOTEL HAMILTON หรือเทียบเท่า 

 
 
 

 
 
 

 



  

 

 

 

                                   

วนัที7สาม ฮอบบิตนั ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว 

เช้า  นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที9ตัB งอยู่ใกล้ๆ เทือกเขาไคไม (KAIMAI 
RANGES) ในเขตไวกาโต ้(WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด ์โดยพืBนที9ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายลอ้มไปดว้ย
ทุ่งหญา้และฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที9มีชื9อเสียงแห่งหนึ9งของเมืองชื9อวา่ บ้านฮอบบิท( HOBBIT HOLES) สถานที9หลกั
สาํหรับถ่ายทาํฉากภาพยนตร์ที9มีชื9อเสียงจาํนวนหลายเรื9อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( PETER JACKSON) ภาพยนตร์ไตร
ภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ9 งปัจจุบนัรัฐบาลนิวซีแลนดไ์ดต้ดัสินใจ
ปรับใหส้ถานที9แห่งนีBกลายเป็นสถานที9ท่องเที9ยวหลกัของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON) เป็นหมู่บา้นซึ9 งเป็นที9ตัBงของ 
แบ๊กเอนด ์อนัเป็นเนินสูงอยูเ่หนือเขตแบ๊กช็อตโรว ์เป็นที9อยูข่องบิลโบ แบ๊กกิBนส์ โฟรโด แบ๊กกิBนส์ และ แซมไวส์ แกม
จี ที9นีB ยงัเป็นจุดเริ9มตน้และจุดสุดทา้ยของการผจญภยัในนิยายเรื9อง          เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์    

เที7ยง  รับประทานอาหารภายใน HOBITTION 
  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงโรโตรัว เมืองโรตวัโรเป็นมีที9มีพลงัความร้อนใตพิ้ภพ และมีชาวเมารีอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากและ

ยงัเป็นเมืองท่องเที9ยวที9สําคญัของเกาะเหนือ ดว้ยสภาพภูมิประเทศของเมืองตัBงอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อโคลนร้อน
มากมาย ทาํใหเ้ป็นที9มาของชื9อเรียกขานอีกอย่างหนึ9งของเมืองนีBว่า เมืองแห่งซลัเฟอร์ (Sulphur City) เพราะบรรดาบ่อ
โคลนทัBงหลายนีBไดป้ล่อยซลัเฟอร์หรือกาํมะถนัออกมากระจายไปทั9วเมือง นอกจากนีBยงัมีบ่อนํBาแร่ นํBาพุร้อนมากมายทาํ
ใหเ้มืองโรโตรัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชัBนเยี9ยมของนิวซีแลนดอี์กดว้ย นาํท่านสู่ TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมชาว
เมารี เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลกัไม ้การทอเครื9องนุ่งห่ม ชมบ่อ
นํBาพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ9งมหศัจรรยที์9เกิดขึBนจากพลงัความร้อนใตพิ้ภพ ที9พวยพุ่งจากพืBนดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตาม
ธรรมชาติ ที9เกิดจากพลงัความร้อนใตพื้BนดินในบริเวณนีB  ขา้งในศูนยมี์ชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลกัไมแ้ละทาํเครื9องจกั
สานใหช้ม มีพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณ และเรือโบราณตัBงแสดง มีการแสดงระบาํเมารี และการร้องเพลงใหไ้ดรั้บ
ชมรับฟังกนัอยา่งเพลิดเพลินอีกดว้ย 

คํ7า  รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที7ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื5นเมอืงของชาวเมารี  
   นําท่านเข้าสู่ที7พกั  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทยีบเท่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วนัที7สี7  โรโตรัว -  เรนโบว์ สปริง – อโกโดม –  เตาโป – นํ5าตกฮูก้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษพ์นัธ์ุปลาเทร้า ที9มีจาํนวนนบัหมื9นตวัจาก
ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมตน้เฟิร์นสีเงินสญัลกัษณ์ของประเทศ จากนัBนนาํท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) 
เป็นฟาร์มเลีBยงแกะซึ9งปรับปรุงเป็น สถานที9ท่องเที9ยว แสดงที9มีชื9อเสียงโด่งดงัไปทั9วโลก นั9นคือการตดัขนแกะ แสดงตดั



  

 

 

 

                                   

ขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ ที9อโกรโดมเป็นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที9มีชื9อเสียงที9สุด 
นอกจากการแสดงตดัขนแกะแลว้ ที9อโกรโดมยงัมีการแสดงอื9นๆ เช่น การรีดนํB านมววั และ การแสดงสุนขัตอ้นเป็ด 
และตอ้นแกะ โดยสุนขัแสนรู้ 

เที7ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  เดินทางสู่ เมอืงเตาโป เมืองซึ9งตัBงอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ9 งเป็นทะเลสาบที9เกิด  จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที9มีขนาดใหญ่
และลึกที9สุดของประเทศนิวซีแลนดเ์ป็นเมืองตากอากาศและศูนยก์ลางการตกปลาเทร้าท ์ แวะนํBาตกฮูกา้นํB าตกสีคราม
ขนาดใหญ่ มีปริมาณนํB าที9ตกลงมาเฉลี9ยแลว้ คือ c แสนลิตรต่อวินาที มีตน้กาํเนิดมาจากแม่นํB าไวกาโต ้ซึ9 งไหลมาจาก
ทะเลสาบเตาโป  

คํ7า รับประทานอาหารคํ7า ณ ภัตตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที7พกั  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัที7ห้า ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์ 

เช้า  นําท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว ชมความงามของ
ทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนีBไดชื้9อมาจากภาษาเมารีแปลวา่ ทะเลสาบแห่งที9สอง เป็นทะเลสาบที9เกิดจากภูเขาไฟที9
ระเบิดเมื9อหลายร้อยปีก่อนและยงัมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่งในบริเวณที9อยู่ใกลก้นันีB  ชมทศันียภาพที9งดงามของ
เมืองโรโตรัว จากนัBนนาํท่าน เดินทางกลับสู่เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที9ใหญ่เป็นอนัดบัหนึ9ง เป็นเมืองที9สาํคญัทางดา้นการ
เรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนดช์มอ่าวที9สวยงามเตม็ไปดว้ยเรือนบัร้อยลาํ ชมสะพานฮาเบอร์ ผา่นชมบา้นเศรษฐี
ที9ตัBงอยู่บนเนินเขา  จากนัBนนาํท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที9เป็นที9ตัBงของบา้นเรือน ร้านคา้เก่าแก่รุ่น
บุกเบิก 

เที7ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  จากนัBนใหท่้านชอ้ปปิB งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล ์NEW MARKET และ VICTORIA 

MARKET อิสระใหท่้านได ้ชอ้ปปิB งเลือกซืBอสินคา้ตามอธัยาศยั ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ9 งเป็นแหล่งขายสินคา้นานา
ชนิด และร้านคา้ปลอดภาษี ที9มีสินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซืBอมากมาย 

คํ7า  รับประทานอาหารคํ7า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
 นําท่านเข้าสู่ที7พกั SCENIC HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า 
 
 
 



  

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 

วนัที7หก สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
ใหท่้านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื9อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

13.10 น.  ออกเดนิทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินไทย  เที7ยวบินที7  TG 492 
20.25 น.  เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดนิทาง 
 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

*** สายการบิน และโปรแกรมที7ระบุไว้ อาจมกีารเปลี7ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตัwวเครื7องบิน 

ผู้ใหญ่ 59,900 
พกัห้องเดี7ยว เพิ7มท่านละ 11,900 

 

***สําหรับรายการนี5 ไม่มห้ีองพกั Triple Room*** 
*** ในการเดินทางในแต่ละครั5ง จะต้องมจํีานวนผู้เดินทาง �z ท่านขึ5นไป *** 
*** ราคานี5อาจมกีารปรับเปลี7ยนในกรณทีี7คณะผู้เดินทางมไีม่ถึง �z ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมตัwวเครื7องบิน คอื ไม่รวมตัwวเครื7องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่าวซ่ีาเดี7ยว �,zzz บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป �,|zz บาท ต่อ ท่าน *** 
ทิปเจ้าหน้าที7ขบัรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ � NZD ( ต่อวนัในการเดนิทาง ) 

เพื7อขวญัและกาํลงัใจของเจ้าหน้าที7นะคะ 
 
 
 
 



  

 

 

 

                                   

อตัราค่าบริการนี5รวม 
 ค่าตัeวเครื9องบินไป – กลบั ชัBนประหยดั ตามสายการบินที9ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที9มี  

 ค่าโรงแรมที9พกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ c ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานที9ต่างๆ ตามรายการที9ระบุ 
 ค่าอาหาร และเครื9องดื9มตามรายการที9ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเที9ยวตามรายการที9ระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ที9คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ g,iii,iii บาท. 

อตัราค่าบริการนี5ไม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิ7ม |% และภาษหัีก ณ ที7จ่าย <% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํBาหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที9เกินกวา่สายการบินกาํหนด (ci กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที9ระบุ เช่น ค่าเครื9องดื9มและค่าอาหารที9สั9งเพิ9มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที9ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วซ่ีาเดี7ยว �,zzz บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป �,|zz บาท ต่อ ท่าน*  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามธรรมเนียม n เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี9ย go เหรียญนิวซีแลนดด์อลล่า) 
 ทิปพนกังานขบัรถ ตามธรรมเนียม n เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี9ย go เหรียญนิวซีแลนดด์อลล่า) 
 ค่าทาํใบอนุญาตที9กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม � เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี7ย <� เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า/ท่าน) 
 ค่าทิปคนยกประเป๋าที7โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื7อความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง  

 เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
เงื7อนไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย ni วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน I�,zzz.- บาท ต่อ g ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย po วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน �z,zzz.- บาท ต่อ g ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีที9ลูกคา้พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั5งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัeวเครื9องบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัeวมิฉะนัBนทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัBงสิBน 
 ค่าทวัร์ส่วนที9เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทัBงหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย gp วนัทาํการ หรือก่อนออกตัeวเครื9องบิน มิฉะนัBนทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิq ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ค่าทวัร์ส่วนที9เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทัBงหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย ni วนัทาํการ หรือก่อนออกตัeวเครื9องบิน มิฉะนัBนทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิq ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัwวกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้อง

จ่ายเงนิค่าทัวร์ทั5งหมดก่อนการออกตัwวเครื7องบิน มฉิะนั5นทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลกิการให้บริการ  



  

 

 

 

                                   

การยกเลกิและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 8� วนั จะไม่เกบ็ค่ามดัจาํ 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ni วนัทาํการ มิฉะนัBน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิq ในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง cg วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั oi % ของอตัราค่าบริการทัBงหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง gp วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ในการคืนเงินทัBงหมด 
 กรณีออกตัeวเครื9องบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัwวได้  เพราะเป็นเงื9อนไขตัeวกรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกาํหนดการออกตัwว กบัทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีาของท่าน

ไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจาํทั5งหมด 
 

เอกสารในการยื7นขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื7นวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพื7อทําวซ่ีาก่อน �I วนัทําการ 

** การยื7นขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื7นวซ่ีา I� วนัทําการ) ** 
*** เนื7องจากสถานทูตนิวซีแลนด์เปลี7ยนระเบียบใหม่ การยื7นขอวซ่ีานิวซีแลนด์ต้องส่งเอกสารไปพจิารณาที7ต่างประเทศ เพราะฉะนั5น

เอกสารที7ยื7นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั5น *** 

1. สําหรับบุคคลทั7วไป 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ9ากวา่ � เดือน  (กรณีท่านที7มพีาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)  

 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน � รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิBม, พืBนหลงั
เป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายที9สแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาบตัรประชาชน  
 สาํเนาทะเบียนบา้น ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 สาํเนาใบเปลี9ยนชื9อ, นามสกลุ (ถา้มี) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ที9ทาํงาน / ที9อยู ่เพื9อใชใ้นการยื9นขอวีซ่า กรอกเป็นภาษาองักฤษ 
 กรณีที9ผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ9มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที9คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร ต้องแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานการเงิน คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั t เดือน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ  ชื7อ – นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPORT  

(อพัเดตยอดเงนิก่อนวนัที7จะยื7นวซ่ีาไม่เกนิ <z วนั)     
 จดหมายรับรองบัญชีเงนิฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการยื7นขอวซ่ีานิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัที9ท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านั5น) 

 I.  กรณีที7เป็นพนักงานบริษทัทั7วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
�.  กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน < เดอืน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์และ
หนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชื9อกิจการ และชื9อผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย   
แปลเป็นภาษาองักฤษ และ พร้อมประทบัตรายางบริษัท 

<.  กรณีทําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือชีBแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               



  

 

 

 

                                   

8.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนัBนๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการเพียง
หลกัฐานเดียวยื9นต่อสถานทูตได ้  

�. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที7เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั9วไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านัBน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั5น) 
<. สําหรับเดก็ ที7ไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ I� ปี (ขอเอกสารเพิ9มเติมดงันีB ) 

 เด็กอายุตํ9ากว่า gu ปี จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที9ทาํจากที9วา่การอาํเภอ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ ตอ้งมี
หนงัสือยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ) 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั5น) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ9ากวา่ go ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้) (ภาษาองักฤษ) 
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาองักฤษ) 
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง (ภาษาองักฤษ) 
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาองักฤษ) 
 กรณีที7บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ g ชุด (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัฐานการเงิน STATEMENT (ยอ้นหลงั t เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา (ภาษาองักฤษ) 
 จดหมายรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บับุตร  (ภาษาองักฤษ) 

8. สําหรับบุคคลที7ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ7นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย g เดือน ดงันัBนตอ้งเปลี9ยนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที9กองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื9นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวี

ซ่าขึ5นอยู่กบัทางสถานทูต) 
หมายเหตุวซ่ีา 

 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน gu ปี เป็น เดี9ยว ครอบครัวละ t,100 บาท 
 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดนิทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านั5น ค่าวซ่ีาท่านละ <,�zz บาท 
 กรณีที7ผู้เดนิทาง มตีัwวเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ต้องยื7นวซ่ีาเดี7ยว ค่าวซ่ีาท่านละ �,100 บาท 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที7ระบุเพื7อผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั5งนี5ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที7ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ7มเติมทางบริษัทใคร่
ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกัน 

 
 
 
หมายเหตุ   



  

 

 

 

                                   

 ในกรณีที9ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ5าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ที9จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ9ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที9ยวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
(เล่มสีเลอืดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที9กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนื9องจากมีสิ9งผิดกฎหมาย หรือสิ9งของห้ามนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื9อมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที9กองตรวจคนเขา้เมืองไดพิ้จารณา
แลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทัBงหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที9ทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเนื9องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที9กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วที9พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี9ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื9องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที9พกัในต่างประเทศเหตุการณ์ทาง
การเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เนื7องจากการท่องเที7ยวนี5เป็นการชําระ
แบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที7จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที7ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ�ในการใช้
บริการนั5นที7ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที7เกิดขึ5น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการ
ยกเลกิการเดนิทางในกรณีที7มผีู้เดนิทางตํ7ากว่า �z ท่าน โดยที7จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน I� วนั  
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