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เกาะเหนือ  นครอ็อคแลนด ์เมืองใหญท่ี่สุดในนิวซีแลนด ์ศูนยก์ลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรอืท่ีสวยงาม  

                เมืองโรโตรวั เมืองแห่งนํ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด ศูนยร์วมชนพ้ืนเมือง  

                อุทยานนํ้าพุรอ้น เทพูยา่  

                ฮงักิ ดินเนอร ์พรอ้มชมการแสดงของชาวเมารี  

                ชม Rainbow Spring ศูนยอ์นุรกัษแ์ละเพาะพนัธุป์ลาเทรา้ส ์ตามธรรมชาต ิ 

                ชมการสาธิตการตอ้นแกะและการตดัขนแกะที่ อโกรโดม ฟารม์  

                ชมความมหศัจรรยถ์ ํ้าหนอนเรืองแสง ถํ้าไวโตโม่    

เกาะใต ้     เมืองไครส้เชิรช์ เมืองศูนยก์ลางของเกาะใต ้ความน่ารกัของเมืองสไตลอ์งักฤษนอกเกาะองักฤษ  

                ชมความงามของทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ทะเลสาบเทคาโป    

                ชมวิว ยอดเขาเมา้ทคุ์ก๊   

                เมืองครอมเวลล ์เลือกซ้ือผลไมต้ามฤดูกาล 

                ชมทะเลสาบวาคาตปูิ ควีนสท์าวน ์ไข่มุกแห่งการท่องเที่ยวนิวซีแลนด ์ 

                เพลิดเพลินกบัการ นัง่เรือกลไฟโบราณ TSS Earn slow ชมทะเลสาบ  

                นัง่กระเชา้กอนโดล่า สู่ยอดเขา & เล่นลจู และรบัประทานอาหารบนยอดเขา  

                เหมืองทองเก่า Arrow Town 

                ชมกระโดดบนัจี้  ตน้กาํเนิดกีฬา ทา้ทายความกลา้   

                ชมความสวยงามของทะเลสาบ วานากา้  

                เดินทางลดัเลาะช่องเขาของเทือกเขาเซา้ทเ์ทิรน์แอลป์ ชมธารนํ้าแข็ง ฟ็อกกลาเซียร ์ 

 
 

 

 

 
 

นิวซีแลนด์...ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาวดินแดนทางซีกโลกใต้และอีกหลายช่ือท่ีได้รับคาํยกย่องจาก  
นักท่องเท่ียวพบกับธรรมชาติสดช่ืนสบายตา ของท้องทุ่งอันเขียวขจีประดับประดาด้วยฝูงแกะขาวๆ   

รายล้อมด้วยทิวเขาสงูใหญ่ของเทือกเขา Southern Alps ท่ีมหิีมะปกคลมุตลอดปี 
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                 เมืองแห่งหยก โฮกิตกิะ  

                นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Tranz Alpine Train สู่เมืองไครส้เชิรช์  

                สนุกสนานกบัการนัง่เรือชมฝูงวาฬที่ “ไคคูร่า” เมืองท่าของการล่องเรือชมวาฬที่มีช่ือเสียง  
 

กาํหนดการเดินทาง : วนัที่ 11 – 19  เมษายน  2563 

                                             24 เมษายน – 2 พฤษภาคม  2563 
                                            
 

   

 

16.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก (ประตทูางเขา้ 2) แถว D12 สายการบินไทย  

ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวก 

18.55 น. เหิรฟ้า  สู่เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี TG 491 

 

   
 

10.45 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด ์หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง, ศุลกากร และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ภตัตาคาร  

บ่าย       นําท่านเดินทางสูเ่มืองโรโตรวั (Rotorua) เมืองท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัและ 

มีช่ือเสียงท่ีสุดแหง่หน่ึงของเกาะเหนือ เมืองแหง่น้ําแร ่น้ําพุรอ้น และบ่อ

โคลนเดือด ตั้งอยูริ่มทะเลสาบโรโตรวั ซ่ึงไดร้บัสมญานามวา่ Sulphur 
City นําท่านชม อุทยานนํ้าพรุอ้ น เท พยูา่  Te Puia ศนูย์อนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรม ของชนพ้ืนเมือง ชาวเมารี  ชมงานศิลปหตัถกรรมการ

แกะสลกัเคร่ืองไมแ้ละการทอเคร่ืองนุ่งหม่จากตน้ป่าน และความเป็นอยู่

ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและนํ้าพรุอ้นใตดิ้น ท่ีไม่เคยหลบัใหลมานานนับพนัปี  

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่ีพกั  IBIS HOTEL ROTORUA 3   หรือเทียบเท่า 

คํา่ บริการอาหารคํา่แบบพ้ืนเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเมารี 

 

 

 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์ 

นําท่านเยีย่มชม Rainbow Springs สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเรนโบว ์

เทรา้ทท่ี์มีช่ือเสียง ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม ชมสญัลกัษณ์ของ

ประเทศนิวซีแลนด ์เฟิรน์สีเงิน ฯ จากน้ันนําท่านชม การสาธิตวธีิการ

ตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรูแ้ละการตดัขนแกะ  อิสระใหท่้านถ่ ายรปูกบัพ่อ

พนัธุ์แม่พนัธุก์วา่ 19 สายพนัธุ ์สนุกสนานกบัการใหน้มลกูแกะท่ีฟารม์ 

อโกรโดม Agrodome Farm จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ไวโตโม่   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ภตัตาคาร  

บ่าย        นําท่านชมความงามของ ถํ้าไวโตโม่  (Waitomo Caves) ภายในของ 

       ถํ้าท่ีงดงามดว้ยหินงอกหินยอ้ย ล่องเรือตามลาํธารใตถ้ํ้าอนัเป็นท่ีอยู ่

       อาศยัของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยบิระยบั 

       จาํนวนมหาศาลทาํใหถ้ํ้าสุกสกาวงดงามอยา่งน่ามหศัจรรย ์ไดเ้วลาอนั 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์                                                      

วนัที่สองของการเดินทาง   อ็อคแลนด ์– โรโตรวั – นํ้าพรุอ้นเท พยูา่ Te Puia – ฮงักิ ดินเนอร ์& เมารีโชว ์( L / D) 

วนัท่ีสามของการเดินทาง        โรโตรวั – ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุป์ลาเทรา้ส ์- อโกรโดม ฟารม์ –  

                                         ถํ้าหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์                          (B / L / D) 
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       สมควร นําท่านเดินทางกลบัสู่ นครอ็อคแลนด ์AUCKLAND เมืองท่ี 

ใหญ่ท่ีสุดของเกาะเหนือ ศนูยก์ลางพาณิชยกรรมและการคา้ท่ีสาํคญัท่ีสุด 

ของประเทศนิวซีแลนด ์ไดร้บัสมญานามวา่ เมืองแหง่การแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือท่ีสมบรูณ์ 

แบบชมสะพานฮาเบอรแ์ละท่าจอดเรือยอรช์ท่ีสวยงาม 

คํา่  บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร   

                   นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3   หรือเทียบเท่า 

 

 

 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์ 

 นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศนครอ็อคแลนด ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่เมืองไครส้เชิรช้  

...........น.      ออกเดินทาง  สู่เมืองไครส้เชิรช้ โดยสายการบินภายในประเทศ    

.......... น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไครส้เชิรส้ หลงัจากรบักระเป๋าสมัภาระเดินทางเรียบรอ้ยแลว้    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอรเ์บอรร่ี์ แหล่งเพาะพนัธุแ์กะและววัท่ีสาํคญัของเกาะใต ้เดินทางผ่านเมือง

แอชเบอรต์นั Ashburton แหล่งรวมสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากแกะ 

อาหารเสริม และของท่ีระลึกต่าง ๆ เขา้สู่ ทะเลสาบเทคาโป Lake 

Tekapo ชมทศันียภาพความสวยงามของทะเลสาบสีเทอรค์วอยซ ์

ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจน

ทาํใหน้ํ้าทะเลสาบใสเป็นสีฟ้า ถ่ายรปูคู่กบัโบสถเ์ล็กๆ ริมทะเลสาบ

และอนุสาวรียสุ์นัขตอ้นแกะ จากน้ันออกเดินทางต่อ ระหวา่งทาง 

แวะชมวิว “ยอดเขาเมา้ทค์ุก๊” ท่ีมีความสงูถึง 3,753 เมตร อิสระ

ใหท่้านไดช่ื้นชมกบัทศันียภาพของยอดเขาท่ีสงูตระหง่านและถกูปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ณ บริเวณจุดชม

วิวริมทะเลสาบปูคากิ ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางต่อสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแหง่ตน้ไมข้องนิวซีแลนด  ์ 

รายการแนะนาํ  - ข้ึนเฮลิคอปเตอรช์มทศันียภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมนักลาเซียร ์ธารน้ําแข็งขนาดใหญ่ ใจกลางยอด 

เขา (ค่าใชจ้า่ยน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์หากท่านสนใจ โปรดติดต่อหวัหน้าทวัร)์     

คํา่ บริการอาหารคํา่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

                   ท่ีพกั ณ  MACKENZIE COUNTRY HOTEL   

 

 
 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์  

นําท่านเดินทางสู่เมืองควนีสท์าวน์  ระหวา่งทางแวะ เมืองผลไมค้รอมเวล  แหล่งผลิตผลไมท่ี้มีช่ือเสียงของ

ประเทศ ซ่ึงท่านสามารถชิมผลไมส้ดๆ ตามฤดกูาลและเลือกซ้ือเป็น

ของฝากไดต้ามอธัยาศยั ออกเดินทางต่อถึง เมืองควีนสท์าวน ์

Queenstown ชมววิทิวทศัน์อนัตระการตา ของเมืองควนีสท์าวน์ริม

ทะเลสาบ วาคาทีปู  ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาใหญ่น้อยใหญ่ เต็มไป

ดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามมาก สมกบัเป็นสถานท่ีท่ีใชถ่้ายทาํ

ภาพยนตร์  จาํนวนมากจากทัว่โลก นําท่านข้ึน กระเชา้กอนโดล่า สู่

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง        ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทาวน ์– ลอ่งเรือกลไฟ TSS –                          

                     กระเชา้กอนโดลา่ & เลน่ลจู และ รบัประทานอาหารกลางวนับนยอดเขา      (B / L / D) 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง อ็อคแลนด์  – ไครส้เชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเมา้ทค์ุก๊ -                 

                                       ทไวเซิล                                                               (B / L / D) 
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ยอดเขาบ็อบ พีค  ชมทศันียภาพอนัสวยงามวจิิตรตระการตาของเมืองควนีทาวน์จากมุมสงู  พิเศษ ใหท่้านได้

สนุกสนานเพลิดเพลิน กบัการเล่นลจู เคร่ืองเล่นสุดประทบัใจ ท่านละ 1 รอบ   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบอินเตอรบุ์ฟเฟ่ต ์  ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีป ูเพ่ือ ลง เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอนํ้า

ประวติัศาสตร์ TSS Earn slaw ซ่ึงเป็นเรือท่ีเคยขนถ่านหินในสมยัก่อน  ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ

พรอ้มชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมืองควนีสท์าวน์ในบรรยากาศแสนโรแมนติค  

รายการแนะนาํ - สนุกสนานกบัการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสงูต่ืนเตน้เรา้ใจ ท่ีไดร้บัการออก                          

เเบบเป็นพิเศษ  ลาํตวัทาํดว้ยอลมิูเนียมอยา่งแน่นหนา (ค่าใชจ้า่ยน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์หากท่าน

สนใจ โปรดติดต่อหวัหน้าทวัร)์                           

คํา่ บริการอาหารคํา่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร พิเศษ ล้ิมรสเมนูกุง้มงักร และเมนูเป๋าฮ้ืออนัโอชะ   

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ TENOA ASPEN HOTEL 3    หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกัและเช็คเอา้ท ์               

นําท่านเดินทางสู่ Arrowtown ซ่ึงเป็นเหมืองทองเก่าในอดีต ครั้งหน่ึง

เต็มไปดว้ยนักแสวงโชคจากทัว่ทุกสารทิศ ชมความน่ารกัของชุมชนเล็กๆ 

ท่ามกลางขุนเขาท่ีสวยงามทุกฤดดูงัภาพวาด จากน้ันเดินทางเรียบแม่น้ํา

คาวารวัแวะถ่ายรปูท่ีสะพานประวติัศาสตร ์ สะพานคาวารวั ซ่ึงสถานท่ี

แห่งน้ีเป็นตน้กาํเนิดของกีฬาบนัจี้ จัม๊พ์  กีฬาทา้ทายความหวาดเสียว 

(ค่าใชจ้า่ยในการกระโดดบั้นจี้ จัม๊ ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์หากท่านสนใจโปรดติดตอ่หวัหนา้ทวัร)์  

ไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางต่อสู่  ทะเลสาบวานากา้  เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ใหท่้านไดช้มและถ่ายรปู

ทะเลสาบวานากา้ท่ีงดงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของประเทศนิวซีแลนด ์ 

เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางต่อ ระหวา่งทาง แวะใหท่้านได้ ถ่ายรูปดา้นนอก Puzzling World เมืองมหศัจรรยข์องเล่น นําท่าน

เดินทางต่อผ่านช่องเขา  Haast ลดัเลาะช่องเขามากมายของเทือกเขา

เซา้ทเ์ทรินแอลป์เขา้สู่ฟ๊อกซก์ลาเซียร์  Fox Glacier ตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 6 ช่ืนชมกบัธรรมชาติ ริมชายฝัง่ ทะเลทสัมนั สู่เขต

อุทยานแหง่ชาติเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนลปารค์  Westland National Park 

นําท่านชม ธารนํ้าแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสตแ์ลนดท่ี์มีช่ือเสียงมาก 

เพราะเป็นธารน้ําแข็งท่ีอยูใ่กล ้ระดบัน้ําทะเลมากท่ีสุด ซ่ึงเกิดจากการท่ี

มีปริมาณหิมะและน้ําแข็งจาํนวนมากทบัถมกนัมาเป็นเวลานาน จนเกิด  การไหลเคล่ือนตวัจากยอดเขาลงมา

ตามหน้าผาสู่หุบเหวเบ้ืองล่างในอตัราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวนั  

คํา่ บริการอาหารคํา่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   

เขา้สู่ท่ีพกั ณ  HEARTLAND HOTEL FOX GRACIER  3    หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหกของการเดินทาง     ควีนสท์าวน ์– Arrowtown – ทะเลสาบวานากา้ - Puzzling World 

                                    ฟ๊อกกลาเซียร ์                                                            ( B / L / D ) 
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เชา้   บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกัและเช็คอา้ท์ 

  นําท่านเดินทางสู่เมืองโฮกิติกา  Hokitika เมืองศนูยก์ลางการผลิตหยกสีเขียว ในอดีตใชเ้ป็นอาวุธและนํามา 

  ทาํเป็น เคร่ืองรางของชาวเมารี ท่านสามารถซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันรถบสันําท่านมาถึงสถานีรถไฟ Arthur’ Pass เพ่ือนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไครส้เชิรช์  ดว้ยรถไฟ  

Tranz  Alpine  Train ท่ีสะดวกและสะอาดเหมือนใน  ยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวท่ีเช่ือมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 

8.5 กม. ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 15 ปี ชมทศันียภาพอนังดงามท่ีสุดในนิวซีแลนด ์ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยภเูขาหิมะ

สลบักบัภเูขาเขียวขจีบนยอดเขา ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  จนถึงเมืองไครส้เชิรช์ รถโคช้มา

รบัท่านเพ่ือเดินทางเขา้สู ่เมืองไครส้เชิรช์ CHRISTCHURCH ชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของนคร

ไครส้เชิรช์ ซ่ึงไดร้บัสมญานามวา่ “องักฤษนอกเกาะองักฤษ ” ชมความน่ารกัของแม่น้ําเอวอน ซ่ึงไหลผ่านใจ

กลางเมืองและของอุทยานเเหง่สวนดอกไม ้Botanic Garden ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละไมย้นืตน้นานาชนิด  

คํา่   บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

                   นําท่านสู่ท่ีพกั ณ HEARTLAND HOTEL COTSWORLD  3    หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

หลงัอาหารเชา้ นําท่านเดินทาง สู่เมืองไคครูา่ เมืองท่าอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีนอกชายฝัง่ท่ีอุดมสมบรูณ์ เป็นท่ี

อยูอ่าศยัประจาํของฝงูวาฬขนาดเล็ก และเป็นจุดนัดพบของฝงูวาฬ

ต่างๆ ท่ีอพยพไปตามกระแสน้ําอุ่นในแต่ละปีเม่ืออากาศเปล่ียนแปลง 

นําท่านล่องเรือชมความน่ารกัของวาฬเหล่าน้ี พรอ้มทั้งยงัสามารถชม

ฝงูปลาโลมาและเหล่าแมวน้ํา อยา่งใกลชิ้ด   

(หมายเหต ุโดยทัว่ไปจะมีฝูงวาฬ ท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีน้ีอยา่งถาวร 

แตใ่นขณะเดียวกนัก็จะมีฝูงวาฬท่ีอาจจะว่ายนํ้าผ่านมาแวะพกัเป็นครั้งคราวรายการทวัรล์่องเรือชมวาฬน้ี 

ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแตล่ะวนัดว้ย ว่าจะสามารถออกเรือไดห้รือไม่) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

บ่าย นําท่านเดินทางกลบัสู่นครไครส้เชิรช์ อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมือง พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

                 นําท่านสู่ท่ีพกั ณ  HEARTLAND HOTEL COTSWORLD  3    หรือเทียบเท่า  

 

 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์  

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง ไครส้เชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพ ฯ                                            (B) 

วนัทีแปดของการเดินทาง ไครส้เชิรช์ – ไคครูา่ – ไครส้เชิรช์                                    (B / L / D) 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง      ฟ๊อกกลาเซียร ์– โฮกิตกิะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไครส้เชิรช์     (B / L / D) 
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                 นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไครส้เชิรช์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่นครอ็อคแลนด ์ 

______ น. ออกเดินทาง  สูน่ครอ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   

______ น.     เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินครอ๊อคแลนด ์เพ่ือเตรียมตวัเพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

***  อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั *** 

13.10 น. เหิรฟ้า   สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 492 

20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ เเละความประทบัใจ 

 

 

 

ค่าบริการทวัรร์ายการนวิซีแลนด ์แกรนด ์เกาะเหนอื เกาะใต ้9 วนั  

โดยสายการบนิไทย TG (NZ89TG) 

 
วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคู่)  

ท่านละ 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 
พกัเด่ียว 

จ่ายเพิม่ 

ผูใ้หญ่พกัรวม 

3 ท่าน 

0ท่านที่ 3 ลด 
1 ผูใ้หญ่ 

มีเตียง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

11-19 เม.ย. 63 127,900 121,900 117,900 114,900 19,900  

-1,300 

 

24 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 126,900 120,900 116,900 113,900 19,900 

ราคาไม่รวมตัว๋ 101,900 96,900 91,900 89,900 19,900 

 

หมายเหตุ   1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทวัรจ์ะตอ้งมีผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปเท่าน้ัน  

หากผูเ้ดินทางไมค่รบ 15 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทวัร ์ 

2.  รายการทวัรใ์นโปรแกรม สามารถสลบัไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ                           

ทั้งน้ี จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy class)  ไป – กลบั กรุงเทพฯ  – อ็อคแลนด ์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  

(TG)    (ตอ้งเดินทางไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน) 

2. ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ชั้นประหยดั ( Economy class)  ไป – กลบั อ็อคแลนด ์ – ไครส้เชิรช้ – อ็อคแลนด์  (ตอ้ง

เดินทางไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน) 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่   และค่าน้ํามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ 

Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรบัเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 

4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ การเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ

วงเงิน 500,000  บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่

อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

5. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซี่าประเทศนิวซีแลนด ์ค่าวซี่ากรุป๊ (ยืน่พรอ้มกนั 3 ท่านข้ึนไป / วซี่าไม่ติดเล่ม / ตอ้งเดินทาง 

     ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊) (หากท่านประสงคย์ืน่เป็นวซี่าเด่ียว จา่ยเพ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน) (ปรบัค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่  

     1 ตุลาคม 2562 ค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน  ไม่วา่ท่านจะผ่านการพิจารณา 

     หรือไม่ก็ตาม)  

6. ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้   

7. รวมอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พ้ืนเมือง หรือ ไทย) 

8. น้ําด่ืมบนรถขวดเล็ก 
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9. ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีชาํนาญทาง (รวมทิปพนักงานขบัรถ)   

10. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 

11. หวัหน้าทวัรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีมีประสบการณ์บริการอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

(ไม่รวมทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)  ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างดา้ว 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3 % 

3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด,  ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั (มินิบาร)์  และทีวชี่องพิเศษ, ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ นอกเหนือจากท่ีทวัรจ์ดัให ้

4. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความประทบัใจ ซ่ึงเป็นการแสดงน้ําใจใหก้บัผูใ้หบ้ริการ 

5. สายการบินระหวา่งประเทศ ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรมั / ท่าน) 

(สายการบินภายในประเทศ ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กิโลกรมั / ท่าน) 
 

เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าอยา่งน้อย 50 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000  บาท ภายใน 3 วนั  นับจาก

วนัจอง  

2. ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วนั มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางอตัโนมติั  และไม่คืนค่ามดัจาํทวัร์

ทั้งหมด 

3. ในการยืน่ขอวซี่า เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่า อยา่งน้อย  5 สปัดาห์  ก่อนวนัเดินทาง  (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ์ ทางสถานทตูฯ 

อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซี่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่าอีกครั้งหน่ึง) 

4. ในกรณีท่ียงัไม่รูผ้ลวซี่าของท่าน และทางบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินกบัทางสายการบินก่อน ทางลกูคา้จะตอ้ง 

       จา่ยเงินค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ ไม่คืนค่ามดั 
       จาํทั้งหมด  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 50 วนัก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วนั ก่อนการเดินทาง ในช่วงวนัหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปี

ใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจาํ 30,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินค่าทวัร ์50% ของมลูค่าทวัรท์ั้งหมด

ต่อท่าน ทุกกรณี  

4. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 16- 24 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินค่าทวัร ์75% ของมลูค่าทวัรท์ั้งหมด

ต่อท่าน ทุกกรณี  

5. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 100 % ทุกกรณี  

6. ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทางทุกกรณี หรือถกูปฏิเสธการออกเมือง - เขา้เมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรบ์างส่วน 

      หรือทั้งหมด 

7. กรณีท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวซี่าผ่านแลว้ แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือทั้งหมด 

     ในคณะของท่านไม่ไดร้บัการอนุมติัวซี่า ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลอะไรก็ตามอนัเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทตู  

ซ่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อจาํนวนผูเ้ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด     
 

การถูกปฏิเสธวีซ่า 

1. หากท่านถกูปฏิเสธการออกวซี่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดหรือหากท่านตอ้งการยืน่คาํรอ้งขอ 

      วซี่าใหม่ ท่านตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมวซี่าใหม่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 
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2. หากทางสถานทตูพิจารณาผลวซี่าล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดวนัเดินทาง สถานทตูจะไม่คืนค่าธรรมเนียมวซี่าท่ีไดช้าํระไปแลว้  

       และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

3. หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซี่า เน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม ใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการ 

       ยืน่ขอวซี่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวซี่าผ่านแลว้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้  

       สถานทตูฯ เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานทตู  เร่ืองวซี่าของท่าน  เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว ้

       เป็นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

***การพิจารณาอนุมติัวีซ่า ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูต เท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้  ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุ

เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นคาํ

รอ้งขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ี

กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศ

ไทย )***  

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง ก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน หรือผูร้ว่ม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซี่าของทางสถานทตู ไดค้รบ  15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้

ทั้งหมด โดยจะหกัค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยืน่ใหเ้ท่าน้ัน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ถา้ตอ้งการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความ  

สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

3. ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ 

หอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่

ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั  1 เตียงพบัเสริม และขนาดของ

หอ้งพกัอาจไม่เท่ากนั 

4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ี มีส่ิงของสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์

และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภยัธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงรอบเรือนําเท่ียว  ความไม่สงบ

ทางการเมือง  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน ฯ  

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้ -

ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง  เขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด  เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง เส่ือมเสีย หรือ 

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ถือเป็นเหตุผลท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบของ

บริษัท  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  

7. หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด จนทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ผูเ้ดินทางในคณะ

ทวัรท่์านอ่ืนรวมถึงหวัหน้าทวัรไ์ม่สามารถรอท่านได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้

8. มคัคุเทศก ์ หวัหน้าทวัร ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่า 
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1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง และหนังสือเดินทางตอ้งมี

หน้าเหลืออยา่งน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่าเขา้ประเทศ นิวซีแลนด์หรือไม่ก็

ตามควรนํามาแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซี่า) 

•  ในกรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) ยืน่วซี่าประเภทท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม ่

     รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวจะใช ้

     หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู  

2. รปูถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง พ้ืนหลงัสีอ่อน ไม่ยิ้ มเห็นฟัน ไม่สวมแวน่ตา ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทั้ง 2 รปู) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (แปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มแนบสาํเนาภาษาไทยมาดว้ย)  

4. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชุด หรือ สาํเนาใบสติูบตัร (กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 15 ปี) 1 ชุด  

5. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มแนบสาํเนาภาษาไทยมาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส  (กรณีคู่สมรสไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส

มาดว้ย),  สาํเนาทะเบียนใบหยา่  หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ)  1 ชุด (แปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มแนบ

สาํเนาภาษาไทยมาดว้ย) 

7. หลกัฐานการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น   

• กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทท่ีท่านทาํงานอยู ่โดยระบุตาํแหน่ง เงินเดือน วนัเดือนปี 

    ท่ีเร่ิมงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้างานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติ 

          พรอ้มตราประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 

•  กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ  -  สาํเนาใบทะเบียนการคา้ , หนังสือรบัรองการจดทะเบียนการคา้, หนังสือรบัรองบริษัทฯ 

       ท่ีคดัสาํเนาไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เซ็นช่ือผูมี้อาํนาจพรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี)   

•  กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ  -  หนังสือรบัรองจากหน่วยงาน/ตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 

•  กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สาํเนาบตัรนักศึกษา หรือหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบนัท่ีท่าน 

    กาํลงัศึกษาอยู ่หรือ สมุดรายงานประจาํตวันักเรียน 

•  กรณีเป็นแม่บา้น  -  ตอ้งเตรียมหลกัฐานของสามี (สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประชาชน หลกัฐานการงาน  

    และหลกัฐานทางการเงิน) พรอ้มสาํเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสใหท้าํหนังสือรบัรอง / ช้ีแจง  

     ความสมัพนัธ)์ 

8. หลกัฐานการเงิน (สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี)   

•     ขอ Statements บญัชีออมทรพัยจ์ากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ ยอ้นหลงั 6 เดือน ตวัจริงท่ีมีตราประทบัจาก 

      ธนาคาร 

9. กรณีท่ีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี  ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดา ตอ้ง ใหทั้ง้บิดาและมารดา ทาํหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไป

ตา่งประเทศ  หรอื หากเดินทางไปกบับิดา หรอื มารดา ท่านใดท่านหน่ึง ตอ้ง ใหบิ้ดา หรอื มารดา ท่านท่ีไม่ไดเ้ดินทาง

ไปดว้ย ทาํหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ  โดยขอหนังสือยนิยอมจากทางอาํเภอหรือเขตท่ีท่านอยูเ่ท่าน้ัน โดยมี

นายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตลงลายมือช่ือและตราประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งและระบุช่ือเด็กท่ีเดินทาง

ไปดว้ย  พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดาและมารดา  

• ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

ผูน้ั้น เช่น สาํเนาใบหยา่ พรอ้มทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็ก  

• ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือ 

รบัรองบุตรบุญธรรม 

10.  หากเดินทางรว่มกบัญาติพ่ีน้อง หรือเยีย่มเยยีนญาติพ่ีน้อง ใหแ้สดงหลกัฐานท่ียนืยนัความสมัพนัธ ์เช่นสาํเนาทะเบียนสมรส, 

สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาใบสติูบตัร หรือเขียนหนังสือช้ีแจงความสมัพนัธ์ 

11.  (เอกสารเป็นภาษาองักฤษ)  กรณีท่ีมีผูส้นับสนุน/รบัรองค่าใชจ้า่ยใหท่้าน โปรดแสดงหลกัฐานของความสมัพนัธแ์ละ
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สถานภาพทางการเงินผูน้ั้น รวมหลกัฐานการติดต่อระหวา่งกนัเช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ้า่ยจากการติดต่อทางโทรศพัท ์

รปูถ่าย และหลกัฐานการโอนเงินหากไดใ้หก้ารดแูลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร ์

•     หากผูส้นับสนุน / รบัรองค่าใชจ้า่ยใหท่้านเป็นคนนิวซีแลนดแ์ละไม่ไดเ้ป็นญาติพ่ีน้องของท่าน โปรดแสดงหลกัฐานแสดง

ความสมัพนัธท่ี์ชดัเจน ระหวา่งท่านและผูส้นับสนุน 

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ  กรุณาเตรียมเอกสารทัว่ไปตามปกติ สาํหรบัเร่ืองการตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล เบ้ืองตน้ท่านยงัไม่

จาํเป็นตอ้งทาํการตรวจสุขภาพใดๆ เวน้แต่ไดร้บัแจง้จากทางสถานทตูฯ ใหท่้านไปตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม ท่านจึงจะไปทาํการ

ตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลตามท่ีทางสถานทตูกาํหนด ส่วนเร่ืองการทาํประกนัสุขภาพการเดินทางสาํหรบัผูส้งูอายุ ทาง

สถานทตูมิไดบ้งัคบั แต่หากท่านตอ้งการทาํเพ่ือความสบายใจสามารถทาํไดแ้ละสามารถยืน่เอกสารทาํประกนัสุขภาพมาพรอ้ม

กบัเอกสารยืน่วซี่าอ่ืนๆได ้

13. หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ซ่ึงบริษัทฯ จะจดัเจา้หน้าท่ีไปดแูล อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งน้ีหาก

สถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติมใด ๆ ใครข่อความกรุณาท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั   ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวก

แก่ท่านได ้ ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 

หมายเหต ุ  :   สาํหรบัหนังสือเดินทางจนีหรือตา่งดา้วจนี ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 20 วนัทาํการ  

 

 

 

กรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน 

ข้อมูลที่ทา่นกรอกมาให้น้ี ทางบริษัทฯ จะทาํการกรอกลงในฟอร์มเพ่ือย่ืนวีซ่า  

ฉะน้ัน ขอให้ทุกทา่นให้ข้อมูลตามความเป็นจริง   

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)................................................................................................ 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด  ..................................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี).......................................................................................................................................  

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก)..................................................................................................................... ........... 

......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................................  

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  

โปรดระบุ อีเมลล ์(สถานทูตจะตดิตอ่ท่านดว้ยช่องทางน้ี)...............................................................................  

5. เบอรมื์อถือ ..................................................... (ทางสถานทตูอาจมีการโทรหาท่าน หรอืไม่มีก็ได ้ฉะน้ัน โปรดใหเ้บอร ์

    มือถอืท่ีสามารถตดิตอ่ท่านไดส้ะดวก) 

6. อาชีพปัจจุบนั ....................................... ตาํแหน่ง ...................................วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทาํงาน ......................... 

ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือรา้นคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่...................................................  

.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................  

โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

7. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หยา่  (.....) ม่าย  (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส  

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................  

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................................................  

โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ...................................................  

8. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
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 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  

9. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ..................................................................................  

ท่ีอยู ่................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..................  

โทรศพัท ์.................................................  

10. ท่านมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางครั้งน้ีหรือไม่  (.....) ไม่มี    (.....)  มี  กรุณาระบุ 

  ช่ือผูส้นับสนุน .............................................................................................ความสมัพนัธ ์..........................................  

11. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์มากอ่นหรือไม่  (.....) เคย     (.....)  ไม่เคย 

12. ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่ามากอ่นหรือไม่  (.....)  ไม่เคย        (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 

                                                                              (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 

หมายเหตุ ข้อ12 ข้อน้ีสาํคัญมาก หากทา่นตอบผิดหรือตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจจะมีผลทาํให้สถานทูตปฏเิสธ 

วีซ่าหรือออกวีซ่าไม่ทนัวันเดินทางได้ 

   ***การพิจารณาอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได ้ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม ( ไม่ใชห้ลักฐานปลอม หรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ )และมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวหรือทาํงานยงัประเทศท่ีระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูต

ไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่และ

เตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง)   
                                                                 ลงช่ือผูส้มคัร ..................................................................... 
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