
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ชมเมอืง แฮมลิตนั - ออ๊คแลนด ์ - โรโตรวั - เรนโบว ์สปรงิ - อโกรโดม ชมการตดัขนแกะ 

ชมการแสดงโชวพ์ืน้เมอืงของชาวเมาร ี
หมู่บา้นฮอบบตินั (มาทามาท่า) ถ า้หนอนเรอืงแสง (ไวโตโม่) 

พเิศษ น าท่านล่องเรอืใบ + ไวนท่์านละ 1 เเกว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตกึสกายซติี ้

 พเิศษ น าท่านล่องเรอืใบ + ไวนท่์านละ 1 เเกว้ 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 

 โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 10 – 16 เมษายน 2563 
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วนัที ่10 เมษายน 2563 สนามบนิสุวรรณภูม ิ –  ออ๊คแลนด ์  

15.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ที ่4 ประตู 3-4 เคานเ์ตอร ์D สาย
การบนิไทย พบเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดินทาง 
พรอ้มรบัเอกสารในการเดนิทาง 

  ** หมายเหตุ ** นิวซแีลนดม์กีฎหมายหา้มน าเขา้ พชืผกั อาหารสด และแหง้ทุกชนิด เขา้เมอืงโดย
เดด็ขาด 

18.45 น.  ออกเดนิทางสู่ออ๊คแลนด ์โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG491 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
11 ชม.) 

วนัที ่11 เมษายน 2563 สนามบนิออ๊คแลนด ์- เมอืงแฮมลิตนั 

10.45 น.  เดนิทางถงึเมืองออ๊คแลนด  ์(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซแีลนด ์น าท่านผ่านด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฮมลิตนั เป็นเมอืงทีม่พีืน้ทีก่วา้ง  มแีม่น ้าทีส่ าคญั HAMILTON GARDENS ซึง่มดีอกไม ้

สสีดใสนานาชนิดทีม่ชี ือ่เสยีงจากสวนทั่วโลกมาจดัไวห้ลากหลายรปูแบบ นอกจากน้ัน HAMILTON CITY ยงัเป็น
เมืองทีเ่หมาะแก่การเรยีน มีมหาวิทยาลยัทีม่ีช ือ่เสียงคือ THE WAIKATO UNIVERSITY เป็นมหาวิทยาลยัของ
รฐับาล  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั NOVOTEL HAMILTON HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่12 เมษายน 2563 หมู่บา้นฮอบบทิ - โรโตรวั - การแสดงของชนพืน้เมอืงเผ่าเมาร ี- รบัประทานอาหารค ่า ที่

ปรุงแบบชาวเมาร ี - ชมการแสดงเมารคีอนเสริต์           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆ ที่ต ั้งอยู่ใกล ้ๆ  เทือกเขาไคไม 

(KAIMAI RANGES) ในเขตไวกาโต ้(WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซแีลนด ์โดยพืน้ทีส่่วนใหญ่ของเมืองถูก
รายลอ้มไปดว้ยทุ่งหญา้และฟารม์ โดยเฉพาะฟารม์ทีม่ีช ือ่เสยีงแห่งหน่ึงของเมืองชือ่ว่า บา้นฮอบบทิ (HOBBIT 
HOLES) สถานทีห่ลกัส าหรบัถ่ายท าฉากภาพยนตรท์ีม่ีช ือ่เสียงจ านวนหลายเร ือ่ง เชน่ ปีเตอรแ์จ็คสนั (PETER 
JACKSON) ภาพยนตรไ์ตรภาคเดอะลอรด์ออฟเดอะรงิส ์(LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึง่ปัจจบุนั
รฐับาลนิวซีแลนดไ์ดต้ัดสินใจปรบัใหส้ถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตนั 
(HOBBITON) เป็นหมู่บา้นซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ แบก๊เอนด ์อนัเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบก๊ชอ็ตโรว ์เป็นทีอ่ยู่ของบิล
โบ แบก๊กิน้ส ์โฟรโด แบก๊กิน้ส ์และ แซมไวส ์แกมจ ีทีนี่ย้งัเป็นจุดเร ิม่ตน้และจุดสุดทา้ยของการผจญภยัในนิยาย
เร ือ่งเดอะฮอบบทิ และ เดอะลอรด์ออฟเดอะรงิส ์   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ภายในหมู่บา้นฮอบบทิ 
บ่าย  น าท่านสู่ TE PUIA ซึง่เป็นศูนยว์ฒันธรรม และศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมือของชาวเมาร ีอาทิ เชน่ หอประชมุ

ของชาวเมาร ีการแกะสลกัไม ้และการทอเคร ือ่งนุ่งห่ม พรอ้มชมบ่อน ้าพุรอ้น บ่อโคลนเดือด สิง่มหศัจรรยท์ี่

เกดิขึน้จากพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุ่งจากพืน้ดนิ และแรธ่าตุต่างๆ ตามธรรมชาตทิีเ่กดิจากพลงัความรอ้นใต ้
พืน้ดนิใน น าท่านได ้ชมนกกวี ี(KIWI HOUSE) นกทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องประเทศนิวซแีลนด ์ซึง่ปัจจบุนัหาดูได ้
ยากมาก    

ค า่  รบัประทานอาหารแบบบุฟเฟต ์ทีป่รุงแบบชาวเมาร ีพรอ้มการแสดงโชวพ์ืน้เมอืงของชาวเมาร ี
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั MILLENNIUM ROTORUA  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่13 เมษายน 2563 โรโตรวั – อโกรโดม – ชมการตดัขนแกะ –  เรนโบว ์สปรงิ - เทาโป – น ้าตกฮูกา้  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม   
จากน้ันน าท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟารม์เลีย้งแกะ ซึง่ปรบัปรงุเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารแสดงทีม่ี
ช ือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก น่ันคอืการตดัขนแกะ การแสดงตดัขนแกะมหีลายแห่งในประเทศนิวซแีลนด ์แต่ทีอ่โกรโดม
เป็นสถานแสดงโชวก์ารตดัขนแกะทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด นอกจากการแสดงตดัขนแกะแลว้ ทีอ่โกรโดมยงัมกีารแสดงอืน่ๆ 



เชน่ การรดีน ้านมววั และ การแสดงสุนัขตอ้นเป็ด และตอ้นแกะ โดยสุนัขแสนรู ้จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เรนโบว ์
สปรงิ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรกัษพ์นัธุป์ลาเทรา้ ทีม่ีจ านวนนับหมืน่ตวัจากทะเลสาบมาวางไข่ตาม
ธรรมชาต ิชมตน้เฟิรน์สเีงนิสญัลกัษณข์องประเทศ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดนิทางสู่ เมอืงเตาโป เมืองซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเตาโปซึง่เป็นทะเลสาบทีเ่กดิ จากภูเขาไฟระเบดิในอดตีทีม่ขีนาด

ใหญ่และลกึทีสุ่ดของประเทศนิวซแีลนด ์เป็นเมอืงตากอากาศ และศูนยก์ลางการตกปลาเทรา้ท ์แวะ ชมน ้าตกฮูกา้ 
HUKA FALL น ้าตกสคีรามขนาดใหญ่ มปีรมิาณน ้าทีต่กลงมาเฉลีย่แลว้ คอื 2 แสนลติรต่อวนิาท ีมตีน้ก าเนิดมา
จากแม่น ้าไวกาโต ้ซึง่ไหลมาจากทะเลสาบเตาโป (ท่านสามารถเลอืกซือ้กจิกรรมเสรมิ เล่นเรอืเรว็ HUKA JET ได ้
ไม่รวมในราคาทวัรก์รณุาตดิต่อหวัหนา้ทวัร)์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั MILLENNIUM ROTORUA  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่14 เมษายน 2563 ถ า้หนอนเรอืงแสง – ชมเมอืงออ๊คแลนด ์– เขาอเีดน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม   
  จากน้ันน าท่าน เดนิทางสู่ ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ า้ไวโตโมเป็นถ า้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

นิวซแีลนด ์ภายในถ า้น้ันเป็นทีอ่ยู่ของหนอนเรอืงแสงนับลา้นตวั ประกอบไปดว้ย 3 ถ า้หลกัคอื RUAKURI CAVE, 
ARANUI CAVE และ GARDNER'S GUT ทัง้หมดมีหินงอกหินยอ้ย และหนอนเรอืงแสงทีง่ดงามมากๆ มีความ
สวยงามราวกบัดวงดาวในทอ้งฟ้ายามค ่าคืน น าท่าน ชมความงามของหินงอกหินยอ้ย ที่เกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาตกิว่า 12 ลา้นปี ท่านจะไดพ้บกบัหอ้งโถงทีเ่รยีกว่า คาธดีลัล ์ทีม่าของชือ่นีค้อืเพราะมหีนิงอกหนิยอ้ยทีอ่ยู่
ภายในมุมหน่ึงของหอ้งมลีกัษณะคลา้ยออรแ์กนทีใ่ชใ้นโบสถ ์มนัีกรอ้งช ือ่ดงัหลายท่านเคยมาอดัเสยีงทีถ่ า้แห่งนี ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงออ๊คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัหน่ึง เป็นเมอืงทีส่ าคญัทางดา้นการเรยีน การศกึษา 

การเงนิของนิวซแีลนด ์ชมอ่าวทีส่วยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล า ชมสะพานฮาเบอร ์ผ่านชมบา้นเศรษฐทีีต่ ัง้อยู่
บนเนินเขา จากน้ันน าท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผ่านย่านพารแ์นล ถนนทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของบา้นเรอืน รา้นคา้เก่าแก่รุน่
บุกเบกิ ผ่านชมบา้นเศรษฐทีีต่ ัง้อยู่บนเนินเขา น าท่าน ขึน้เขาอเีดน (MT.EDEN) ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ทีส่ามารถ
มองเห็นทวิทศันข์องเมอืงไดท้ัง้เมอืงไดอ้ย่างชดัเจนแบบ 360 องศา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 

 

วนัที ่15 เมษายน 2563 ออ๊คแลนด ์– ล่องเรอืใบชมววิพรอ้มจบิไวนท่์านละ 1 แกว้ - สกายทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม   
 น าท่านชมอ่าวทีส่วยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล า น าท่าน ล่องเรอื PRIDE OF AUCKLAND ทีจ่ะใหคุ้ณสมัผสั

กบัการล่องเรอืในเมืองแห่งเรอืใบ พรอ้มทัง้ดืม่ด ่าบรรยากาศสุดชลิและจิบไวนแ์ดงท่านละ 1 แกว้ (มีเบยีร ์และ 
SOFT DRINK ใหเ้ลอืกกรณีไม่ดืม่ไวน)์ ส่วนใจกลางเมืองอ็อคแลนดย์งัมีแหล่งชอ้ปป้ิงอกีมากมายใหคุ้ณได ้
เพลดิเพลนิ ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 1 ช ัว่โมงคร ึง่ จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ สกายทาวเวอร ์เป็นจดุสงัเกต
ทีเ่ด่นทีสุ่ดของออ๊คแลนด ์หอคอยมีความสูง 1,076 ฟุต (328 เมตร) และมองเห็นววิไดไ้กลถงึ 80 กโิลเมตรในทุก
ทศิทาง คุณจะไดช้มทศันียภาพของเมอืง มองเห็นบรเิวณท่าเรอืไปจนถงึภเูขาจดุชมววิหลกัน้ันมพีืน้เป็นกระจก คุณ
สามารถส่งโปสการด์จากตูจ้ดหมายทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในซกีโลกใต ้หรอืจะลองส ารวจโอกแลนดจ์ากคอมพวิเตอรห์นา้จอ
สมัผสัก็ได ้สูงขึน้ไปยงัมจีดุชมววิทีส่อง ซึง่มผีนังจากพืน้ถงึเพดานเป็นกระจกเกอืบทัง้หมด  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ หอคอยสกายทาวเวอร ์



บ่าย จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบน ถนนควีนสตรทีมอลล ์NEW MARKET และ 
VICTORIA MARKET อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยัในเมืองบนถนนควีนส ์ซึง่เป็นแหล่ง
ขายสนิคา้นานาชนิด และรา้นคา้ปลอดภาษี ทีม่สีนิคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่16 เมษายน 2563 สนามบนิออ๊คแลนด ์– สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม  
ใหท่้านพกัผ่อนอสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

14.50 น.  ออกเดนิทางจากออ๊คแลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 492 
20.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจตลอดการเดนิทาง 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
*** สายการบนิ และโปรแกรมทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
อตัราคา่บรกิาร ราคารวมต ัว๋เครือ่งบนิ ราคาไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่ 79,900.- 56,900.- 
เดก็พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 76,900.- 53,900.- 

เดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มเีตยีง ) 69,900.- 45,900.- 
เดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตยีง ) 63,900.- 41,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 13,500.- 13,500.- 
 

**ราคาเดก็คอืเดก็ทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบรบูิรณ*์* 
*** ในการเดนิทางในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมกีารปรบัเปลีย่นในกรณีทีค่ณะผูเ้ดนิทางมไีม่ถงึ 15 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ คอื ไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซแีลนด ์*** 
*** ไม่รวมคา่วซีา่เดีย่ว 6,000 บาท ตอ่ ท่าน / วซีา่กรุป๊ 2,700 บาท ตอ่ ท่าน *** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั ตามสายการบนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหาร และเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัฯ จากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางใน ตา่งประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิไทยก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิภายในก าหนด (25 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวซีา่เขา้ประเทศนิวซแีลนด ์*วซีา่เดีย่ว 6,000 บาท ตอ่ ท่าน / วซีา่กรุป๊ 2,700 บาท ตอ่ ท่าน*  



 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์และ พนักงานขบัรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรยีญต่อวนัต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรยีญ
นิวซแีลนดด์อลล่าร/์ท่าน) 

 ค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง 
เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 กรณุาจองทวัร ์กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร ์ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มมัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, 

สงกรานต)์ 
 กรณีทีลู่กคา้พกัอาศยัอยู่ต่างจงัหวดั ใหแ้จง้กบัทางบรษิทัใหท้ราบต ัง้แต่ท าการจอง หากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้ง

ออกตั๋วเคร ือ่งบินภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบรษิทัทราบก่อนออกตั๋ว มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วนัท าการ หรอืก่อนออกตั๋วเคร ือ่งบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไม่คนืมดัจ า 

 ช่วงเทศกาล วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 
วนัท าการ หรอืกอ่นออกตั๋วเคร ือ่งบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไม่คนืมดัจ า    

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่นิวซแีลนดไ์ม่ทนัก าหนด และทางบรษิทัตอ้งออกต ัว๋กบัทางสายการ
บนิ ทางลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการออกต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยกเลกิการใหบ้รกิาร  

การยกเลกิและการคนืเงิน 
 กรณียกเลกิ ชว่งเทศกาล เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์ชว่งเดอืนตลุาคม ตอ้งยกเลกิล่วงหน้ากอ่น 45 วนั จะไม่เกบ็ค่า

มดัจ า 
 กรณุาแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัท าการ มฉิะน้ัน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ ทางบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบรกิารทัง้หมด 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนัท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
 กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงินคา่ต ัว๋ได ้เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุป๊ของสายการบนิ 
 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศนิวซแีลนดไ์ม่ทนัก าหนดการออกต ัว๋กบัทางสายการบนิ 

และผลวซีา่ของท่านไม่ผ่าน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินคา่ทวัร ์และ มดัจ าท ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศนิวซแีลนด ์
กรุณาเตรยีมเอกสารในการยืน่วซีา่ใหค้รบ และสง่ใหก้บัทางบรษิทั เพือ่ท าวซีา่กอ่น 21 วนัท าการ 

** การยืน่ขอวซีา่ประเทศนิวซแีลนด ์ตอ้งใชเ้วลาในการยืน่วซีา่ 15 วนัท าการ ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซแีลนดเ์ปลีย่นระเบยีบใหม่ การยืน่ขอวซีา่นิวซแีลนดต์อ้งสง่เอกสารไปพจิารณาที่

ตา่งประเทศ เพราะฉะนัน้เอกสารทีย่ืน่จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ *** 

1. ส าหรบับุคคลทัว่ไป 
 พาสปอรต์ มอีายุเหลอืนับจากวนัเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (กรณีท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รปูถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รปู (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่ใชร่ปูรบัปรญิญา ใส่ชดุครุย หรอืใส่ชดุราชการ ไม่ยิม้, พืน้
หลงัเป็นสขีาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาบตัรประชาชน  
 ส าเนาทะเบยีนบา้น ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศัพท ์มือถือ / เบอรบ์า้น / เบอรท์ี่ท างาน / ที่อยู่ เพื่อใชใ้นการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็น
ภาษาองักฤษ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรสแลว้ เอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส ใบหย่า (ในกรณีทีคู่่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร ตอ้งแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานการเงนิ คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  ชือ่ – นามสกุล ตรงตาม
หน้า PASSPORT  (อพัเดตยอดเงินกอ่นวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ไม่เกนิ 30 วนั)     

 จดหมายรบัรองบญัชเีงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่นิวซแีลนด ์
ไม่ได ้*** 

 หนังสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
1.  กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัท ัว่ไป ใชห้นังสอืรบัรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษ) 



2.  กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนาใบ
ทะเบยีนพาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมีช ือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย แปล
เป็นภาษาองักฤษ และ พรอ้มประทบัตรายางบรษิทั 

3.  กรณีท าธุรกจิสว่นตวั (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืช ีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4.  กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานน้ันๆ (ภาษาองักฤษ ) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
2.  ส าหรบัเดก็นกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทัว่ไป) และขอหนังสอืรบัรองการเรยีน 
    จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเท่าน้ัน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่านัน้) 
3.  ส าหรบัเดก็ ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี)้ 

 เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ หากเด็กเดินทางไปกบั
บดิาจะ ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา (ภาษาองักฤษ) 

 หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเดก็ได)้ (ภาษาองักฤษ) 
 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และ มารดา)  (ภาษาองักฤษ) 
 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง บดิาและมารดาของผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 
 ใบรบัรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา (ภาษาองักฤษ) 
 กรณีทีบ่ิดา หรอื มารดาเป็นขา้ราชการ : จดหมายรบัรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ 
(ภาษาองักฤษ) 

 หลกัฐานการเงนิ STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดอืน) จากทางธนาคารของบดิา หรอื มารดา (ภาษาองักฤษ) 
 จดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บับุตร (ภาษาองักฤษ) 

4.  ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถีิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรต์จีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงัน้ันตอ้ง
เปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เล่มเหลอืง) กอ่น  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซา่ได ้(ระยะเวลาในการ
พจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

หมายเหตวุซีา่ 
 วซีา่ครอบครวั สาม ี– ภรรยา (จดทะเบยีนสมรส) และมบุีตรอายุไม่เกนิ 18 ปี เป็นเดีย่ว ครอบครวัละ 6,100 บาท 
 วซีา่กรุป๊ วซีา่จะไม่ตดิในเล่มพาสปอรต์และตอ้งเดนิทางไป – กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน ค่าวซีา่ท่านละ 3,600 บาท 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางมตีั๋วเอง หรอือยู่ต่อ ไม่กลบัพรอ้มกรุป๊ ตอ้งยืน่วซีา่เดีย่ว ค่าวซีา่ท่านละ 6,100 บาท 

 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัจะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวดว้ยเชน่กนั 

หมายเหต ุ  
 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงิน) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดนิทางท่องเทีย่วกบัคณะจะใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสเีลอืดหมู) 

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสียหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองได ้
พจิารณาแลว้ 

 บรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอืบางส่วน และบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีท่างสถานทูตงดออกวซีา่
ใหก้บัท่าน อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ โดยบรษิัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการ
ท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงินคนื ใน
กรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 
ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้ากอ่น 15 วนั  



 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่ประเทศนิวซแีลนด ์
*** กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้*** 
 
ชือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทาง  ภาษาไทย .......................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสอืเดนิทาง ...................................................................................... 

คณุมกีารเปลีย่นชือ่ - นามสกลุหรอืไม่ (ถา้มโีปรดระบุชือ่ – นามสกลุเดมิ) ............................................................... 

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

วนั เดอืน ปีเกดิ ............................  เชือ้ชาต ิ......................... สญัชาต.ิ.........................  

สถานทีเ่กดิ ................................................. ประเทศ ................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น ..............................................................................................................................................                

………........…….......…………..................................................................................… รหสัไปรษณีย ์………........... 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ............................... ทีท่ างาน ............................... มอืถอื .................................... 

 E-Mail .................................................................................. 

สถานภาพ    ............ โสด ........... หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

         ............ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ............ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ชือ่ - นามสกลุ ของ คูส่มรส .................................................................................................................................... 

วนั เดอืน ปีเกดิ ของคูส่มรส .........................  จงัหวดัทีเ่กดิ .........................   

หมายเลขบตัรประชาชน ....................................... เชือ้ชาต ิ........................... สญัชาต ิ.......................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของคูส่มรส ............................................................................................................................  

.................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย…์……............. 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ......................... มอืถอื ............................ E-Mail ............................................................. 

ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน   ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

ชือ่บรษิทัทีท่ างาน ................................................................................................................................................... 

วนัทีเ่ร ิม่การท างาน .................... ต าแหน่งงาน ......................................................... เงินเดอืน ....................... บาท          

ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน ..........................................................................................................................................                              

................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย ์……………....... 

มหีนงัสอืเดนิทางมาแลว้ท ัง้หมด .............. เล่ม หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเล่มเกา่ .................................................... 

วนัทีอ่อก ........................ หมดอายุ ......................... 

หนงัสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่.......................................... วนัทีอ่อก............................ หมดอายุ............................... 

วตัถปุระสงคใ์นการไปนิวซแีลนด ์ ............................................................................................................................ 

ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่นิวซแีลนด ์หรอื ประเทศอืน่ๆ หรอืไม่ ........................................................................... 

 


