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- หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีสู่งถงึ 328 เมตรสญัลกัษณ์ของโอค๊แลนด ์

- หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่า่ยท า

ภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ ์

- โรโตรวั(Rotorua)เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

- รบัประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมาร ี

- ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ศูนยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 

- ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ า้ทีม่หีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกายเป็นลา้น ๆ ตวั 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 
11.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิมาเลเซีย แอรไ์ลนพ์บเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

14.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอ็อคแลนดป์ระเทศนวิซแีลนดโ์ดยสายบนิมาเลเซยี แอรไ์ลน์
เที่ยวบินที่  MH783/MH131(14.15-17.30/20.45-12.05+1)ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 17.15 ชั่วโมงบรกิารอาหาร เครือ่งดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะ
เปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

 
วนัที2่ อ็อคแลนด-์ หมูบ่า้นฮอบบทิ - โรโตรวั - ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารี

พรอ้มอาหารค า่ 
12.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา (Matamata)เยีย่มชม หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ 

    (HOBBITON MOVIE SET)สมัผัสประสบการณ์เบือ้งหลังของสถานทีถ่า่ยท า
ภาพยนตร ์    ไตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบ
บติ ขอผูก้ ากับ เซอรปี์เตอร ์    แจ๊คสนั ใหท้า่นไดช้ืน่ชมพืน้ทีอ่ันสวยงามของ
ฟารม์เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ากกวา่พันเอเคอร ์    ประกอบกับววิทวิทัศนข์องเทอืกเขา 
ไคไมเรนจ ์(Kaimai Ranges) อันตระการตา น าชม    หมูบ่า้นฮอบบทิใน
ภาพยนตรด์ังเรือ่ง The Hobbit มจี านวน 44 หลัง แตล่ะหลังถกูออกแบบ    ให ้
แตกตา่งกันไป บางหลังก็ปกคลมุไปดว้ยหญา้และบางหลังก็ปลกูดอกไมส้วยงามหนา้บา้น 

น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงโรโตรวั (Rotorua)เมอืงที่เต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใต ้

พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความรอ้นจากใตด้นิที่

สามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการน าเนื้อสัตวไ์ปฝังในดนิที่มีความรอ้นสูงจนกว่าจะสุก 

อาหารนี้ชาวเมารเีรยีกวา่ฮังง ิ(HANGI) นอกจากนีเ้มอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วที่

ส าคัญของเกาะเหนอืทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมามากทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น              รบัประทานอาหารทีป่รงุแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพืน้เมอืง
เมาร ี 

พัก Ibis Hotel Rotoruaหรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที3่ ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี- อะโกรโดม – เรนโบว ์สปรงิ - เทาโป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นสู ่ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA)ซึง่เป็นศนูยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมอื
ของชาวเมาร ีอาท ิการแกะสลกัไม ้และการทอเครือ่งนุ่งหม่ พรอ้มชมบอ่น ้าพรุอ้น บอ่



โคลนเดอืด สิง่มหัศจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลังความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุง่จากพืน้ดนิโดย
ผสมแรธ่าตตุา่งๆตามธรรมชาต ิน าทา่นเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผา่นฟารม์เลีย้ง
แกะ ฟารม์กวาง ฟารม์ววั และเนนิเขานอ้ยใหญสู่เ่มอืงไวโตโมท่ีม่ถี ้าหนอนเรอืงแสงอัน
เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง น าทา่นสู ่อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้ง
แกะใหญแ่หง่หนึง่ของเมอืงโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์า่งๆทีเ่ดนิเรยีงรายบน
เวทใีหท้า่นชมและโชวค์วามสามารถของสายพันธุ ์ใหท้า่นสมัผัสถงึความน่ารักของการ
ป้อนอาหารเจา้แกะตัวนอ้ย ประทับใจกับการชมการสาธติการตัดขนแกะ และการตอ้น
แกะโดยสนัุขแสนรู ้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟต ์ 
  น าท่านเดนิทางสู ่เรนโบว ์สปรงิ (RAINBOW SPRINGS)สถานอนุรักษ์พันปลาเท

รา้ ทีม่ปีลาเทรา้นับหมืน่ตัวจากทะเลสาบมาวางไขต่ามธรรมชาติ และท่านยังสามารถ
ชมตน้เฟิรน์สเีงนิซึง่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนวิซแีลนด ์น าท่านเดนิ ทางสู ่เมอืง
เทาโป (Taupo)เมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ  

 
 
 

 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

พัก Lakeland Resort Taupoหรอืระดับใกลเ้คยีง 
(น าท่านนบัถอยหลงั Countdown ปีใหม่ 2020 ท่านจะไดช้มพลุและแสง ส ี
เสยีง ณ รมิทะเลสาบเทาโป เมอืงเทาโป ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทางวนัที ่29 ธนัวาคม 
2562 – 3 มกราคม 2563) 

 

วนัที4่ ทะเลสาบเทาโป – น า้ตกฮกูา้ – เมอืงไวโตโม ่– ถ า้ไวโตโม ่- เมอืงออ๊ค
แลนด ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านชม ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo)ทะเลสาบน ้ าจืด ที่ใหญ่ที่สุด ของ

ประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทรา้สีรุง้ (Rainbow Trout) ซึ่ง
ทะเลสาบเกดิจากการทีภู่เขาไฟ ระเบดิ แลว้ ท าลายสว่นยอดของภูเขาไฟไปเมือ่ราว 
2,000 ปีมาแลว้ ตัง้อยูใ่กลก้ับตน้น ้าไวกาโต ซึง่ เป็นแมน่ ้าทีย่าวทีส่ดุ ในนวิซแีลนด ์น า
ท่านชม น า้ตกฮูกา้ (Huka Falls) ตน้น ้าของแม่น ้าไวกาโต ไหลผ่านชัน้หนิ ที่เป็น
หนา้ผาสงู 11 เมตร เป็นน ้าตกทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ ซึง่ บรเิวณนีม้กีจิกรรมทีน่่าตืน่เตน้
คอืการน่ังเรอืเร็วเจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี ้(Bungy Jump) ที่
เป็นกจิกรรมยอดฮติของนักทอ่งเทีย่วทีม่าถงึประเทศนวิซแีลนด ์ 
(Option:การเล่นกจิกรรมพาดโผน อาทเิชน่ รายการเรอืเร็วเจ็ทโบ๊ท (Huka Jet Boat 
ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท) หรือกระโดดบันจี้ (Bridge Bungy Jump)ราคา
โดยประมาณ 4,500 บาท สามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่ไดท้ีห่ัวหนา้ทัวร)์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านออกเดนิทาง เมอืงไวโตโม ่(Waitomo) ทีม่สีถานทีส่ าคัญอกีแหง่ทีจ่ะพลาด
ไม่ได เ้มื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เขา้ชม ถ ้าไวโตโม ่
(Waitomo Glowworm Caves)ถ ้าทีม่หีนอนเรอืงแสง เปรยีบเสมอืนไดด้ดูาวอยูใ่ต ้
โลก นอกจากนี้ยังมหีนิงอก หนิยอ้ยทีง่ดงามที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิถ ้าไวโตโม่มี
อายมุากกวา่ 30 ลา้นปีน าท่านลอ่งเรอื ชมถ ้าอันเงยีบสงบซึง่ เป็นทีอ่ยู่ของหนอนเรอืง
แสงนับลา้นๆตัว ที่อยู่ตามผนังถ ้า ส่องแสงประกายระยบิระยับ เหมอืนกับดวงดาวบน
ทอ้งฟ้ายามค า่คนื 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  น าท่าน เดนิทางกลับสู ่เมอืงออ๊คแลนด ์เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับหนึง่ เป็นเมอืงทีส่ าคัญ
ทางดา้นการเรยีน การศกึษา การเงนิของนวิซแีลนดช์มอา่วทีส่วยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับ
รอ้ยล า 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กAuckland City Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 
  (น าท่านนบัถอยหลงั Countdown ปีใหม่ 2020 ท่านจะไดช้มพลุและแสง ส ี

เสยีง ณ เมอืงอ๊อกแลนด ์ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทางวนัที ่28 ธนัวาคม 2562 – 2 
มกราคม 2563) 

 

วนัที5่ อ็อคแลนด ์- เขาอเีดน - สะพานฮารเ์บอร ์– หอคอยสกาย ทาวเวอร ์– ถน
นควนีสตรทีมอลล ์- VICTORIA MARKET - สนามบนิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านชมเมอืงอ็อคแลนดเ์มอืงที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมอืงทีส่ าคัญทางดา้นการคา้     

การศกึษา การเงนิ น าท่านขึน้ เขาอเีดน (Mt.Eden)ภูเขาไฟที่ดับแลว้ ที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองไดทั้้งเมืองแบบ 360 องศา น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่
สวยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล า ชมสะพานฮารเ์บอร ์น าท่านผ่านชมยา่น Queen 
streetทีเ่ป็นถนนสายส าคัญยา่นการคา้ และตกึส าคัญของเมอืง หลังจากนัน้น าทา่นขึน้
ชมหอคอยสกาย ทาวเวอร  ์(SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็น
สญัลักษณ์สงา่งามของโอ๊คแลนด ์สกาย ทาวเวอร ์จัดเป็นสิง่ปลกูสรา้งทีส่งูทีส่ดุในซกี
โลกใต ้เปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยดา้นบนหอคอยจะสามารถชม
ทัศนยีภาพรอบเมอืงโอค๊แลนดไ์ดก้วา้งไกลกวา่ 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแหง่นี้ 
ถอืเป็นสว่นหนึง่ของ สกายซติีค้อมเพล็กซ ์ซึง่ประกอบไปดว้ย คาสโิน ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
ตลอด 24 ชั่วโมง รา้นอาหาร บาร ์คาเฟ่ และโรงแรม เรยีกไดว้า่มคีรบทุกอยา่งไวค้อย
ใหบ้รกิารจากนัน้ให ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  ท่านชอ้ปป้ิงอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบน ถนนควีนสตรทีมอลล์ NEW 

MARKET และ VICTORIA MARKET อสิระใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตาม
อัธยาศัย ในเมอืงบนถนนควนีส ์ซึง่เป็นแหล่งขายสนิคา้นานาชนิด และรา้นคา้ปลอด
ภาษี ทีม่สีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

เย็น  อสิระอาหารค า่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอ็อคแลนด ์เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ
เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

23.40 น. ออกเดนิทางจากเมอืงอ็อคแลนด ์กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิมาเลเซยี แอรไ์ลน์
เที่ยวบนิที่ MH130/MH784(23.40-05.50+1/09.00-10.15)ใชร้ะยะเวลาในการ



เดนิทางประมาณ 13.25 ชั่วโมงบรกิารอาหาร เครือ่งดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะ
เปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

 

วนัที6่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศก์

ทอ้งถิน่ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

วซีา่ 

เพิม่ทา่น
ละ 

เดอืน ธนัวาคม 

28 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 วนัส ิน้ปี,วนัปีใหม ่ 57,999 57,999 56,999 9,900 รวมแลว้ 

29 ธนัวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 วนัส ิน้ปี,วนัปีใหม ่ 57,999 57,999 56,999 9,900 รวมแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์
ขา้งตน้ 

2. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่น่ังเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋ว
กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่นวิซแีลนด ์4,000 บาท 
9. คา่วซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครัวแบบทอ่งเทีย่วประเทศนวิซแีลนด ์ หากตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่วจา่ยเพิม่ 

3,500 บาท หรอื จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไมย่ืน่พรอ้มคณะ ตอ้งจา่ยคา่วซีา่เพิม่ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า

โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 90 ดอลลารน์วิซแีลนด(์NZD) 
หรอืประมาณ 2,000 บาท รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วัน
เดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจ
ของทา่น 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
• การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 



 -โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
 -หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยัง
 ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

• ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 
กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

• การช าระคา่บรกิาร 
 - กรณุาช าระมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท 
 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกับหลักฐานโอนเงนิมัดจ า 
 คา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซี่าไมต่ า่กวา่ 3 
หน้า) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบบัก่อนส่งให้บรษิ ัทม ิฉะน ัน้ทางบรษิ ัทจะไม่
รบัผดิชอบ** 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ 
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ 

ขณะนีต้วัแทนพจิารณาวซีา่ไดย้า้ยไปเมอืงปกักิง่ ประเทศจนี ทกุอยา่งตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษเทา่น ัน้  

และการพจิารณาอาจจะนานกวา่เดมิ รบกวนทกุทา่นเตรยีมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย 
เพือ่ผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

และยืน่เอกสารผา่นศนูยย์ ืน่วซีา่ (TTSERVICE New Zealand) ยังตอ้งน า
เลม่พาสปอรต์ไปรดูเลม่เหมอืนเดมิ แตจ่ะไมน่ าเลม่เขา้สถานฑตู สว่นผลวซีา่จะสง่มา

ทางทีบ่รษัิทฯ เป็น E-Visa (กระด าษ A4) 
**หากทา่นใดตอ้งการใชพ้าสปอรต์ เพือ่เดนิทางรบกวนแจง้กบับรษัิทฯ 

ลว่งหนา้ เพือ่ด าเนนิการคนืทา่นกลับไป** 

 
หมายเหต ุ บรษัิทฯ จะด าเนนิการยืน่วซีา่แบบกรุ๊ปหรอืแบบครอบครัวเทา่นัน้ หากทา่นใดตอ้งใช ้

พาสปอรต์  

จ าเป็นตอ้งยืน่วซีา่เดีย่ว ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 3,500 บาท/ทา่นแบบกรุ๊ปหรือแบบครอบครัว
เท๊าใดสปอร๊ตจ๊าเป๊นนวี 

1 . หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไปพรอ้มส าเนา 1 ชดุ
และ 

2 . มหีนา้วา่งตดิกัน อยา่งนอ้ย 2 หนา้ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ รบกวนถ่ายเรคคอรด์ในเลม่แนบ
มา 
ดว้ย 

3 . รปูถา่ย 2 รปู ขนาด 1 นิว้คร ึง่ หรอื 2 นิว้ 



 3. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน)**ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน 
การใชช้ือ่ของแตล่ะสถานฑตู)**ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 
หากเป็นภาษาไทย หรอื ทะเบยีนการคา้ภาษาไทย ตอ้งแปลทีส่ถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลที ่

ถกูตอ้งตามสถานฑตูตอ้งการเทา่น ัน้ 
3.1กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวสิาหกจิ :ใช ้หนงัสอืรบัรองการ
ท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่น ัน้) ระบตุ าแหน่งอัตราเงนิเดอืน วันทีเ่ริม่
เขา้ท างานมอีายไุมเ่กนิ1เดอืน 
3.2กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช ้ส าเนาหนังสอืรับรองบรษัิทฯ
หรอืส าเนาทะเบยีนพาณชิยท์ีม่รีายชือ่ผูเ้ดนิทางและวตัถุประสงคข์องบรษัิท (ทีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน) แปลเป็นภาษาองักฤษ  
3.3 กรณีเกษยีณอายุ:ใช ้หนังสอืรับรองการเกษียณอายุการท างาน พรอ้มฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษหรอืพมิพ์โดยผูเ้ดนิทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชือ่และที่อยู่
ของนายจา้ง ระยะเวลาการท างานและเงนิเดอืนลา่สดุ พรอ้มแนบ ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
(ถา้ม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา: ใช ้หนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษานัน้ วา่ก าลังศกึษา
อยู ่ 
ระบชุัน้ปีที ่
       ศกึษาพมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน หรอื กรณีปิดเทอมใชส้ าเนาบัตร 
นักเรยีน พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ 

3.5 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกจิส่วนตวั, ท าอาชพีอสิระตอ้งพิมพ์ หนังสอืชีแ้จง้เกี่ยวกับ
อาชพีปัจจุบัน เป็นภาษาองักฤษ โดยชีแ้จง้วา่ คา้ขายเกีย่วกับอะไร รา้นคา้ตัง้อยู่ที่ใด เปิด
ด าเนนิการมาแลว้กีปี่ มรีายไดต้อ่เดอืนเทา่ไร พรอ้มแนบ ส าเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษ ีมาดว้ย  

4. หลกัฐานการเงนิ(ประเภทออมทรพัย)์ 
4.1 ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้ ออกจากธนาคาร 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน หรอืหนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ(Bank Certificate)ทีอ่อกจาก
ทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญชทีีถ่กูตอ้งตรงตรงตามหนา้พาสปอรต์ พรอ้มประทับตรา
จากธนาคาร (ทกุทา่นตอ้งมหีลักฐานการเงนิในการยืน่วซีา่) 
4.2 กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออก
หน ังสือรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครวัด้วย(Bank Guarantee) เป็น
ภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายที่มี
การเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อ
สถานทตูเป็นลายลักษณ์อักษรดว้ย ) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปลีย่นชือ่ 
หรอื 
นามสกลุ (ถา้ม)ี  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
หมายเหต.ุ. ตอ้งแปลจากสถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลทีถ่กูตอ้งเทา่น ัน้  
6. ส าเนาทะเบยีนบา้น(พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 16ปีบรบิรูณ์: 

8.1 สตูบิตัรพรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลเทา่น ัน้) 
 8.2 หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอื มารดา 
ผูท้ ี ่
ไมไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้า 
เป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 8.3 หากไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้บดิาและมารดา พรอ้มกนัทัง้คู ่จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา 
และ มารดาท ัง้คู ่อนญุาตใหเ้ดนิทางกบัใคร โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 
 
 



 
 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น 

(ขอ้มลูตรงนีท้างบรษิทัฯ จะน าลงกรอกในฟอรม์วซีา่ ส าคญัมาก ขอ้ใหท้กุทา่นตอบความจรงิ 
แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที)่ 

 

 

 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   
........................................................................................... 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเ่กดิ 
................................................ 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี 
................................................................................................. 
4. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
...........................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ................ 
โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื 
..................................................... 
5. อาชพีปัจจบุัน .............................................. ต าแหน่ง 
..................................................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ 
...................................................................................................................... 
ทีอ่ยู.่......................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............................. 
โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ี
ภรรยา   (.....) แยกกันอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรณุากรอกรายละเอยีดของคูส่มรส 

ชือ่-นามสกลุ .................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ .......................... 
ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
........................................................................................................................... 
โทรศัพทท์ีบ่า้น ......................................................  มอืถอื 
................................................... 
7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรณุาระบ ุ

 ชือ่-นามสกลุ ...................................................................   ความสมัพันธ ์........ 
 ชือ่-นามสกลุ ...................................................................   ความสมัพันธ ์........ 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรณุาระบสุถาบันการศกึษา 
...................................................... 
ทีอ่ยู่
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................
โทรศัพท ์................................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่  ไมเ่คย     เคย ประเทศ

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

(ขอ้นีส้ าคัญมาก หากขอ้มลูไมต่รงตามความเป็นจรงิจะมผีลท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่หรอืออกไมทั่น
วนัเดนิทาง) 

 ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพกั (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN) ............หอ้ง หรอื (DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 



 10.5 หอ้งพกัผูใ้หญ3่ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง    

11. อาหาร        ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 

      อืน่ๆ............................................................ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทวัร์นิวซีแลนด์ กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอยีดการช าระเงนิโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 
 
 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์นิวซีแลนด์
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