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เกาะเหนือ  นครอ็อคแลนด ์เมืองใหญท่ี่สุดในนิวซีแลนด ์ศูนยก์ลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือท่ีสวยงาม  
                เมืองโรโตรวั เมืองแห่งน ้ำพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด ศูนยร์วมชนพ้ืนเมือง  
                อุทยำนน ้ำพุรอ้น เทพูยำ่  
                ฮงักิ ดินเนอร ์พรอ้มชมกำรแสดงของชำวเมำรี  
                ชม Rainbow Spring ศูนยอ์นุรกัษแ์ละเพำะพนัธุป์ลำเทรำ้ส ์ตำมธรรมชำติ  
                ชมกำรสำธิตกำรตอ้นแกะและกำรตดัขนแกะที่ อโกรโดม ฟำรม์  
                ชมควำมมหศัจรรยถ์ ้ำหนอนเรืองแสง ถ ้ำไวโตโม่    
เกาะใต ้     เมืองไครส้เชิรช์ เมืองศูนยก์ลางของเกาะใต ้ความน่ารกัของเมืองสไตล์อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ  
                ชมควำมงำมของทะเลสำบสีเทอควอยซ ์ทะเลสำบเทคำโป    
                ชมวิว ยอดเขำเมำ้ทค์ุก๊   
                เมืองครอมเวลล ์เลือกซ้ือผลไมต้ำมฤดูกำล 
                ชมทะเลสำบวำคำติปู ควีนสท์ำวน ์ไข่มุกแห่งกำรท่องเที่ยวนิวซีแลนด ์ 
                เพลิดเพลินกบักำร นัง่เรือกลไฟโบรำณ TSS Earn slow ชมทะเลสำบ  
                นัง่กระเชำ้กอนโดล่ำ สู่ยอดเขำ & เล่นลจู และรบัประทำนอำหำรบนยอดเขำ  
                เหมืองทองเก่ำ Arrow Town 

 
 
 
 

 
 

นิวซีแลนด์...ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาวดินแดนทางซีกโลกใต้และอีกหลายช่ือท่ีได้รับค ายกย่องจาก 
นักท่องเท่ียวพบกับธรรมชาติสดช่ืนสบายตา ของท้องทุ่งอันเขียวขจีประดับประดาด้วยฝูงแกะขาวๆ   

รายล้อมด้วยทิวเขาสงูใหญ่ของเทือกเขา Southern Alps ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปี 
 

 



                ชมกระโดดบนัจ้ี ตน้ก ำเนิดกีฬำ ทำ้ทำยควำมกลำ้   
                ชมควำมสวยงำมของทะเลสำบ วำนำกำ้  
                เดินทำงลดัเลำะช่องเขำของเทือกเขำเซำ้ทเ์ทิรน์แอลป์ ชมธำรน ้ำแข็ง ฟ็อกกลำเซียร ์ 
                 เมืองแห่งหยก โฮกิติกะ  
                นัง่รถไฟสำยโรแมนติก Tranz Alpine Train สู่เมืองไครส้เชิรช์  
                สนุกสนำนกบักำรนัง่เรือชมฝูงวำฬที่ “ไคคูร่ำ” เมืองท่ำของกำรล่องเรือชมวำฬที่มีช่ือเสียง  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : วนัที ่ 6 – 14, 18 - 26   ตลุำคม 2562 

                                          16 – 24 พฤศจกิำยน 2562 

                                       7 – 15 ธนัวำคม 2562 

                                            
    

 

16.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก (ประตูทำงเขำ้ 2) แถว D12 สำยกำรบินไทย 

ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
18.55 น. เหิรฟ้า  สู่เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี TG 491 
 

   
 

11.45 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด ์ หลงั

ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและตรวจ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว 

(Rotorua) เมืองท่องเท่ียวท่ีโด่ง

ดังและมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

เกาะเหนือ เมืองแห่งน ้ าแร่ น ้ าพุร้อน และบ่อโคลน เดือด ตั้ งอยู่ริม

ทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City น าท่านชม

อุทยำนน ้ำพุรอ้น เท พูย่ำ Te Puia ศูนยอ์นุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมของชน
พื้ นเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเคร่ืองไมแ้ละการ

ทอเคร่ืองนุ่งห่มจากตน้ป่านและความเป็นอยูใ่นอดีตของชาวเมารี ชมบ่อ

โคลนเดือดธรรมชำติและน ้ำพุรอ้นใตดิ้น ท่ีไม่เคยหลับใหลมานานนับ

พนัปี  
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  IBIS HOTEL ROTORUA 3   หรือเทียบเท่า 

ค ำ่ บริการอาหารค า่แบบพื้ นเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเมารี 
 
 
 
 

เชำ้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์
น าท่านเย่ียมชม Rainbow Springs สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเรนโบว ์

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์                                                      

วนัที่สองของกำรเดินทำง    อ็อคแลนด ์– โรโตรวั – น ้ำพุรอ้นเท พูยำ่ Te Puia – ฮงักิ ดินเนอร ์ชมเมำรีโชว ์(D) 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง        โรโตรวั – ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุป์ลำเทรำ้ส ์- อโกรโดม ฟำรม์ –  
                                         ถ ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – ออ็คแลนด ์                          (B / L / D) 



เทรา้ทท่ี์มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม ชมสญัลักษณข์องประเทศนิวซีแลนด ์เฟิรน์สีเงิน ฯ จากน้ันน า

ท่านชมการสาธิตวิธีการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรูแ้ละการตัดขนแกะ อิสระใหท้่านถ่ายรูปกบัพ่อพนัธุ์แม่พนัธุก์ว่า 

19 สายพนัธุ์ สนุกสนานกับการใหน้มลูกแกะท่ีฟารม์ อโกรโดม Agrodome Farm จากน้ันน าท่านเดินทางสู่
ไวโตโม่   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ภตัตาคาร  
บ่ำย        น าท่านชมความงามของถ ้าไวโตโม่  (Waitomo Caves) ภายในของ 

       ถ ้าท่ีงดงามดว้ยหินงอกหินยอ้ย ล่องเรือตามล าธารใตถ้ ้าอนัเป็นท่ีอยู่ 
       อาศยัของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยบั 
       จ านวนมหาศาลท าใหถ้ ้าสุกสกาวงดงามอยา่งน่ามหศัจรรย ์ไดเ้วลาอนั 
       สมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ นครอ็อคแลนด ์AUCKLAND เมืองท่ี 

ใหญ่ท่ีสุดของเกาะเหนือ ศูนยก์ลางพาณิชยกรรมและการคา้ท่ีส าคญัท่ีสุด 
ของประเทศนิวซีแลนด ์ไดร้บัสมญานามวา่ เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือท่ีสมบูรณ ์
แบบชมสะพานฮาเบอรแ์ละท่าจอดเรือยอรช์ท่ีสวยงาม 

ค ำ่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร   

                   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3   หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

เชำ้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศนครอ็อคแลนด์ เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่เมืองไครส้เชิรช้  
...........น.      ออกเดินทาง  สู่เมืองไครส้เชิรช้ โดยสายการบินภายในประเทศ    
.......... น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไครส้เชิรส้ หลงัจากรบักระเป๋าสมัภาระเดินทางเรียบรอ้ยแลว้    
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บ่ำย น าท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอรเ์บอรร่ี์ แหล่งเพาะพนัธุแ์กะและววัท่ีส าคญัของเกาะใต ้เดินทางผ่านเมือง

แอชเบอรต์นั Ashburton แหล่งรวมสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากแกะ 

อาหารเสริม และของท่ีระลึกต่าง ๆ เขา้สู่ ทะเลสำบเทคำโป Lake 

Tekapo ชมทศันียภาพความสวยงามของทะเลสาบสีเทอรค์วอยซ ์

ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจน

ท าใหน้ ้าทะเลสาบใสเป็นสีฟ้า ถ่ายรูปคู่กบัโบสถเ์ล็กๆ ริมทะเลสาบ
และอนุสาวรียสุ์นัขตอ้นแกะ จากน้ันออกเดินทางต่อ ระหวา่งทาง 

แวะชมวิว “ยอดเขำเมำ้ทค์ุก๊” ท่ีมีความสูงถึง 3,753 เมตร อิสระ
ใหท้่านไดช้ื่นชมกบัทศันียภาพของยอดเขาท่ีสูงตระหง่านและถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ณ บริเวณจุดชม

วิวริมทะเลสำบปูคำกิ ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางต่อสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไมข้องนิวซีแลนด  ์ 
รำยกำรแนะน ำ  - ขึ้ นเฮลิคอปเตอรช์มทศันียภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมนักลาเซียร ์ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ ใจกลางยอด 

เขา (ค่าใชจ้่ายน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์หากท่านสนใจ โปรดติดต่อหวัหน้าทวัร)์     
ค ำ่ บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
                   ท่ีพกั ณ  MACKENZIE COUNTRY HOTEL   
 
 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง อ็อคแลนด ์– ไครส้เชิรช์ – ทะเลสำบเทคำโป – ชมวิวยอดเขำเมำ้ทคุ์ก๊ -                 
                                       ทไวเซิล                                                               (B / L / D) 



 
 
 

 
เชำ้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางแวะเมืองผลไม้ครอมเวล แหล่งผลิตผลไมท่ี้มีชื่อเสียงของ

ประเทศ ซึ่งท่านสามารถชิมผลไมส้ดๆ ตามฤดูกาลและเลือกซื้ อเป็น

ของฝากได้ตามอัธยาศัย ออกเดินทางต่อถึง เมืองควีนส์ทำวน ์

Queenstown ชมวิวทิวทัศน์อันตระการตาของเมืองควีนส์ทาวน์ริม
ทะเลสำบวำคำทีปู ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาใหญ่น้อยใหญ่ เต็มไป

ด้วยธรรมชาติอันสวยงามมาก สมกับเป็นสถานท่ี ท่ีใช้ถ่ายท า

ภาพยนตร์  จ านวนมากจากทัว่โลก น าท่านขึ้ น กระเชำ้กอนโดล่ำ สู่

ยอดเขำบ็อบ พีค ชมทัศนียภาพอนัสวยงามวิจิตรตระการตาของเมืองควีนทาวน์จากมุมสูง  พิเศษ ใหท้่านได้
สนุกสนานเพลิดเพลิน กบักำรเล่นลจู เครื่องเล่นสุดประทบัใจ ท่านละ 1 รอบ   

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนัแบบอินเตอรบ์ุฟเฟ่ต ์ ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ 
บ่ำย ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อลง เรือกลไฟโบรำณ เรือจักรไอน ้ำ

ประวัติศำสตร ์TSS Earn slaw ซึ่งเป็นเรือท่ีเคยขนถ่านหินในสมยัก่อน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ
พรอ้มชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ในบรรยากาศแสนโรแมนติค  

รำยกำรแนะน ำ - สนุกสนานกบัการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูงต่ืนเตน้เรา้ใจ ท่ีไดร้บัการออก                          
เเบบเป็นพิเศษ ล าตัวท าดว้ยอลูมิเนียมอย่างแน่นหนา (ค่าใชจ้่ายน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทัวร ์หากท่าน

สนใจ โปรดติดต่อหวัหน้าทวัร)์                           
ค ำ่ บริการอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร พิเศษ ลิ้ มรสเมนูกุง้มงักร และเมนูเป๋ำฮ้ืออนัโอชะ   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ TENOA ASPEN HOTEL 3    หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
เชำ้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกัและเช็คเอา้ท ์               

น าท่านเดินทางสู่ Arrowtown ซึ่งเป็นเหมืองทองเก่าในอดีต ครั้งหน่ึง

เต็มไปดว้ยนักแสวงโชคจากทัว่ทุกสารทิศ ชมความน่ารกัของชุมชนเล็กๆ 

ท่ามกลางขุนเขาท่ีสวยงามทุกฤดูดงัภาพวาด จากน้ันเดินทางเรียบแม่น ้า

คาวารวัแวะถ่ายรูปท่ีสะพานประวติัศาสตร ์สะพำนคำวำรวั ซ่ึงสถำนที่

แห่งน้ีเป็นตน้ก ำเนิดของกีฬำบันจ้ีจัม๊พ ์กีฬาทา้ทายความหวาดเสียว 

(ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรกระโดดบั้นจ้ีจัม๊ ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่ำบริกำรทวัร ์หำกท่ำนสนใจโปรดติดตอ่หวัหนำ้ทวัร)์  

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง        ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทำวน ์– ล่องเรือกลไฟ TSS –                          
                     กระเชำ้กอนโดล่ำ & เล่นลจู และ รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนยอดเขำ      (B / L / D) 

วนัที่หกของกำรเดินทำง     ควีนสท์ำวน ์– Arrowtown – ทะเลสำบวำนำกำ้ - Puzzling World 
                                    ฟ๊อกกลำเซียร ์                                                            ( B / L / D ) 



ไดเ้วลาอันสมควร ออกเดินทางต่อสู่ ทะเลสำบวำนำกำ้ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูป

ทะเลสาบวานากา้ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด ์ 
เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่ำย ออกเดินทางต่อ ระหวา่งทาง แวะใหท้่านไดถ้่ำยรูปดำ้นนอก Puzzling World เมืองมหศัจรรยข์องเล่น น าท่าน

เดินทางต่อผ่านช่องเขา Haast ลัดเลาะช่องเขามากมายของเทือกเขา
เซ้าท์เทรินแอลป์เข้าสู่ ฟ๊อกซ์กลาเซียร์  Fox Glacier ตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 6 ชื่นชมกับธรรมชาติ ริมชายฝั่ง ทะเลทัสมัน สู่เขต

อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ เนชัน่แนลปารค์ Westland National Park 

น าท่านชม ธำรน ้ำแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนดท่ี์มีชื่อเสียงมาก 

เพราะเป็นธารน ้าแข็งท่ีอยู่ใกล ้ระดับน ้าทะเลมากท่ีสุด ซึ่งเกิดจากการท่ี

มีปริมาณหิมะและน ้าแข็งจ านวนมากทับถมกันมาเป็นเวลานาน จนเกิด  การไหลเคล่ือนตัวจากยอดเขาลงมา

ตามหน้าผาสู่หุบเหวเบ้ืองล่างในอตัราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวนั  
ค ำ่ บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   

เขา้สู่ท่ีพกั ณ  HEARTLAND HOTEL FOX GRACIER  3    หรือเทียบเท่า 
 

 
เชำ้   บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกัและเช็คอา้ท ์

  น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮกติิกา  Hokitika เมืองศูนยก์ลางการผลิตหยกสีเขียว ในอดีตใชเ้ป็นอาวุธและน ามา 
  ท าเป็น เครื่องรางของชาวเมารี ท่านสามารถซื้ อเป็นของฝากของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่ำย จากน้ันรถบัสน าท่านมาถึงสถานีรถไฟ Arthur’ Pass เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองไครส้เชิร์ช ดว้ยรถไฟ  

Tranz  Alpine  Train ท่ีสะดวกและสะอาดเหมือนใน ยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวท่ีเชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 
8.5 กม. ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอนังดงามท่ีสุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบลอ้มดว้ยภูเขาหิมะ
สลับกบัภูเขาเขียวขจีบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง จนถึงเมืองไครส้เชิรช์ รถโคช้มา

รบัท่านเพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองไครส้เชิรช์ CHRISTCHURCH ชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของนคร

ไครส้เชิรช์ ซึ่งไดร้บัสมญานามว่า “องักฤษนอกเกำะองักฤษ” ชมความน่ารกัของแม่น ้าเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจ
กลางเมืองและของอุทยานเเห่งสวนดอกไม ้Botanic Garden ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละไมยื้นตน้นานาชนิด  

ค ำ่   บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  
                   น าท่านสู่ท่ีพกั ณ HEARTLAND HOTEL COTSWORLD  3    หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง      ฟ๊อกกลำเซียร ์– โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไครส้เชิรช์     (B / L / D) 



 
 

 
  

เชำ้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
หลังอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองไคคูร่า เมืองท่าอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งมีพื้ นท่ีนอกชายฝั่งท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ี

อยู่อาศัยประจ าของฝูงวาฬขนาดเล็ก และเป็นจุดนัดพบของฝูงวาฬ

ต่างๆ ท่ีอพยพไปตามกระแสน ้าอุ่นในแต่ละปีเมื่ออากาศเปล่ียนแปลง 

น าท่านล่องเรือชมความน่ารกัของวาฬเหล่าน้ี พรอ้มทั้งยงัสามารถชม

ฝูงปลาโลมาและเหล่าแมวน ้า อยา่งใกลช้ิด   
(หมำยเหตุ โดยทัว่ไปจะมีฝูงวำฬ ท่ีอำศัยอยู่ในพ้ืนท่ีน้ีอย่ำงถำวร 

แตใ่นขณะเดียวกนัก็จะมีฝูงวำฬที่อำจจะว่ำยน ้ำผ่ำนมำแวะพกัเป็นครั้งครำวรำยกำรทวัรล์่องเรือชมวำฬน้ี 

ขึ้ นอยูก่บัสภำพภูมิอำกำศในแตล่ะวนัดว้ย ว่ำจะสำมำรถออกเรือไดห้รือไม่) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   
บ่ำย น าท่านเดินทางกลบัสู่นครไครส้เชิรช์ อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมือง พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ค ำ่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  
                 น าท่านสู่ท่ีพกั ณ  HEARTLAND HOTEL COTSWORLD  3    หรือเทียบเท่า  
 
 
 
เชำ้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์ 
                 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไครส้เชิรช์ เพือ่เตรียมตวัเดินทางสู่นครอ็อคแลนด์  
______ น. ออกเดินทาง  สู่นครอ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   
______ น.     เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินครอ๊อคแลนด ์เพื่อเตรียมตวัเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

***  อำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศยั *** 
14.10 น. เหิรฟ้า   สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 492 

20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ เเละความประทับใจ 
 

 
 

ค่าบริการทวัรร์ายการนิวซีแลนด ์แกรนด ์เกาะเหนือ เกาะใต ้9 วนั  
โดยสายการบินไทย TG (NZ89TG) 

 
วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู่  (  

ท่านละ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

ผูใ้หญ่พกัรวม 

3 ท่าน 
ท่านที่ 3 ลด 

1 ผูใ้หญ ่
มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ ่

6 – 14, 18 - 26  ต.ค. 62 129,900 123,900 118,900 115,900 

18,900 

 

-1,300 

 

16 – 24 พ.ย. 62 129,900 123,900 118,900 115,900 

7 – 15 ธ.ค. 62 129,900 123,900 118,900 115,900 

วนัที่เกำ้ของกำรเดินทำง ไครส้เชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพ ฯ                                            (B) 

วนัทีแปดของกำรเดินทำง ไครส้เชิรช์ – ไคคูร่ำ – ไครส้เชิรช์                                    (B / L / D) 



รำคำไม่รวมตัว๋ 105,900 100,900 95,900 92,900 

 

หมำยเหต ุ  1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทวัรจ์ะตอ้งมีผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปเท่าน้ัน  
หากผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ทา่น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทวัร ์ 

2.  รายการทวัรใ์นโปรแกรม สามารถสลบัไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ                           
ทั้งน้ี จะค านึงถึงผลประโยชน์ ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัรำน้ีรวม 

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

2. ค่าตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยดั (Economy class)  ไป – กลบั อ็อคแลนด ์ – ไครส้เชิรช้ – อ็อคแลนด ์ (ตอ้ง
เดินทางไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน) 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน ้ามันจากสายการบิน ณ วนัท่ี  22 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรบัเพิ่มขึ้ นหลงัจากน้ี 

4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ การเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ
วงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่
อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

5. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุ๊ป (ยื่นพรอ้มกนั 3 ท่านข้ึนไป / วีซ่าไม่ติดเล่ม / ตอ้งเดินทาง 
     ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป) (หากท่านประสงคย่ื์นเป็นวีซ่าเด่ียว จ่ายเพิ่ม 3,300 บาทต่อท่าน) (ปรบัค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่  
     1 กรกฎาคม 2562 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน  ไม่วา่ท่านจะผ่านการพิจารณา 
     หรือไม่ก็ตาม)  

6. ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้   
7. รวมอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้ นเมือง หรือ ไทย) 
8. น ้าด่ืมบนรถขวดเล็ก 
9. ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญทาง (รวมทิปพนักงานขบัรถ)   
10. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 
11. หวัหน้าทวัรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีมีประสบการณบ์ริการอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

(ไม่รวมทิป) 
อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)  ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3 % 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด,  คา่เครื่องด่ืมในหอ้งพกั (มินิบาร)์ และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ นอกเหนือจากท่ีทวัรจ์ดัให ้
4. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความประทบัใจ ซึ่งเป็นการแสดงน ้าใจใหก้บัผูใ้หบ้ริการ 
5. สายการบินระหวา่งประเทศ ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมั / ท่าน) 

(สายการบินภายในประเทศ ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กิโลกรมั / ท่าน) 
 

 
 



เงื่อนไขกำรจอง 
1. กรุณาจองทัวรล์่วงหน้าอยา่งน้อย 50 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000  บาท ภายใน 3 วนั  นับจาก

วนัจอง  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมด ก่อนกำรเดินทำง 25 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจ าทัวร์

ทั้งหมด 
3. ในการย่ืนขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนวนัเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ 

อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการย่ืนวีซ่าอีกครั้งหน่ึง) 
4. ในกรณีท่ียงัไม่รูผ้ลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งออกตัว๋เครื่องบินกบัทางสายการบินก่อน ทางลูกคา้จะตอ้ง 
       จ่ายเงินค่าทวัรท์ั้งหมดกอ่นการออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ ไม่คืนค่ามดั 
       จ าทั้งหมด  

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

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

ใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงนิมดัจ าทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงนิมดัจ า 30,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินค่าทวัร ์50% ของมูลค่าทวัรท์ั้งหมด

ต่อท่าน ทุกกรณี  
4. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 16- 24 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินค่าทวัร ์75% ของมูลค่าทวัรท์ั้งหมด

ต่อท่าน ทุกกรณี  
5. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 100 % ทุกกรณี  
6. ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เขา้เมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรบ์างส่วน 
      หรือทั้งหมด 
7. กรณีท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวีซ่าผ่านแลว้ แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือทั้งหมด 
     ในคณะของท่านไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่า ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลอะไรก็ตามอนัเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต  

ซึ่งท าใหม้ีผลกระทบต่อจ านวนผูเ้ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนคา่ทวัรท์ั้งหมด     
 

กำรถูกปฏิเสธวีซ่ำ 
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดหรือหากท่านตอ้งการย่ืนค ารอ้งขอ 
      วซี่าใหม่ ท่านตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมวีซ่าใหม่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีไดช้ าระไปแลว้  
       และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 
3. หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า เน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม ใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการ 
       ย่ืนขอวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 
4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวีซ่าผ่านแลว้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้  
       สถานทูตฯ เพื่อใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานทูต  เร่ืองวีซ่าของท่าน  เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไว ้
       เป็นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

***กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ำนั้น ทำงบริษัท ไม่สำมำรถแทรกแซงได ้ซ่ึงทำง

สถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพรอ้มและมีควำมประสงคท์ี่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศที่ระบุ

เท่ำนั้น (หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ  ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้  และหำกตอ้งกำรยื่นค ำ

รอ้งขอวีซ่ำใหม่  ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่



กองตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้ับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วที่พ ำนักอยู่ในประเทศ

ไทย )***  

หมำยเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน หรือผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ไดค้รบ  15 ท่าน  ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้

ทั้งหมด โดยจะหกัค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนใหเ้ท่าน้ัน หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นให ้ถา้ตอ้งการ  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความ  

สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
3. ขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ 

ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่

ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม และขนาดของ

หอ้งพกัอาจไม่เท่ากนั 
4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีมีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวร์

และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงรอบเรือน าเท่ียว ความไม่สงบ

ทางการเมือง  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน ฯ  
5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด เน่ืองจากมี

สิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ 

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของ

บริษัท  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด จนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ผูเ้ดินทางในคณะ

ทวัรท์่านอื่นรวมถึงหวัหน้าทวัรไ์ม่สามารถรอท่านได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้
8. มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
9. เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ  ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 

ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
 

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

หน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ก็
ตามควรน ามาแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า) 
•  ในกรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) ย่ืนวีซ่าประเภทท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม ่

     รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวจะใช ้

     หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)  
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง พื้ นหลงัสีอ่อน ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (แปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มแนบส าเนาภาษาไทยมาดว้ย)  
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด หรือ ส าเนาใบสูติบตัร (กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี) 1 ชุด  
5. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ – นามสกุล (ถา้มี) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มแนบส าเนาภาษาไทยมาดว้ย) 



6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส

มาดว้ย),  ส าเนาทะเบียนใบหยา่  หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มแนบ
ส าเนาภาษาไทยมาดว้ย) 

7. หลกัฐานการท างาน เป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น   

• กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานอยู ่โดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัเดือนปี 
    ท่ีเร่ิมงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้างานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติ 

          พรอ้มตราประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 
•  กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ  -  ส าเนาใบทะเบียนการคา้ , หนังสือรบัรองการจดทะเบียนการคา้, หนังสือรบัรองบริษัทฯ 
       ท่ีคดัส าเนาไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผูม้ีอ านาจพรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี)   
•  กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  -  หนังสือรบัรองจากหน่วยงาน/ตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 
•  กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   ส าเนาบตัรนักศึกษา หรือหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบนัท่ีท่าน 
    ก าลงัศึกษาอยู ่หรือ สมุดรายงานประจ าตวันักเรียน 

•  กรณีเป็นแม่บา้น  -  ตอ้งเตรียมหลกัฐานของสามี (ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน หลกัฐานการงาน  
    และหลกัฐานทางการเงิน) พรอ้มส าเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสใหท้ าหนังสือรบัรอง / ชี้ แจง  
     ความสมัพนัธ)์ 

8. หลกัฐานการเงิน (สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี)   
•     ขอ Statements บญัชีออมทรพัยจ์ากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ ยอ้นหลงั 6 เดือน ตวัจริงท่ีมีตราประทบัจาก 
      ธนาคาร 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี  ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดา ตอ้งใหทั้้งบิดาและมารดาท าหนังสือยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งให้บิดา หรือ มารดา ท่านท่ีไม่ไดเ้ดินทาง

ไปดว้ย ท าหนังสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่เท่าน้ัน โดยมี

นายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการส านักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกตอ้งและระบุชื่อเด็กท่ีเดินทาง

ไปดว้ย  พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของบิดาและมารดา  
• ถา้เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะตอ้งมีหลักฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

ผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทั้งบนัทึกการหยา่ซึ่งแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็ก  
• ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ื่น -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือ 

รบัรองบุตรบุญธรรม 
10.  หากเดินทางร่วมกบัญาติพี่น้อง หรือเย่ียมเยียนญาติพี่น้อง ใหแ้สดงหลกัฐานท่ียืนยนัความสมัพนัธ ์เช่นส าเนาทะเบียนสมรส, 

ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาใบสูติบตัร หรือเขียนหนังสือชี้ แจงความสมัพนัธ์ 
11.  (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีท่ีมีผู ้สนับสนุน/รับรองค่าใชจ้่ายใหท้่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และ

สถานภาพทางการเงินผูน้ั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกนัเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใชจ้่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท ์

รูปถ่าย และหลกัฐานการโอนเงินหากไดใ้หก้ารดูแลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร ์
•     หากผูส้นับสนุน / รบัรองค่าใชจ้่ายใหท้่านเป็นคนนิวซแีลนดแ์ละไม่ไดเ้ป็นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลกัฐานแสดง

ความสมัพนัธท่ี์ชดัเจน ระหวา่งท่านและผูส้นับสนุน 
12. กรณีเป็นผู ้สูงอายุ กรุณาเตรียมเอกสารทัว่ไปตามปกติ ส าหรับเร่ืองการตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล เบื้ องต้นท่านยังไม่

จ าเป็นตอ้งท าการตรวจสุขภาพใดๆ เวน้แต่ไดร้บัแจง้จากทางสถานทูตฯ ใหท้่านไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ท่านจึงจะไปท าการ

ตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลตามท่ีทางสถานทูตก าหนด ส่วนเร่ืองการท าประกันสุขภาพการเดินทางส าหรับผูสู้งอายุ ทา ง

สถานทูตมิไดบ้งัคบั แต่หากท่านตอ้งการท าเพื่อความสบายใจสามารถท าไดแ้ละสามารถย่ืนเอกสารท าประกนัสุขภาพมาพรอ้ม

กบัเอกสารย่ืนวีซ่าอื่นๆได ้
13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ



โปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจดัเจา้หน้าท่ีไปดูแล อ านวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งน้ีหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั   ซึ่งอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวก
แก่ท่านได ้ ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

หมำยเหต ุ  :   ส ำหรบัหนังสือเดินทำงจีนหรือตำ่งดำ้วจีน ใชเ้วลำในกำรยื่นวีซ่ำมำกกว่ำ 20 วนัท ำกำร  
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 
ข้อมูลที่ท่านกรอกมาให้นี้  ทางบริษัทฯ จะท าการกรอกลงในฟอร์มเพื่อยื่นวีซ่า  

ฉะนั้น ขอให้ทุกท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริง   
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)................................................................................................ 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด ..................................................... 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี)....................................................................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก)....................................................................................... ......................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................... 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  
อีเมลล ์(จ  ำเป็นตอ้งมีเพรำะสถำนทูตจะติดต่อท่ำนดว้ยช่องทำงน้ี)...............................................................................  
5. เบอรมื์อถือ .....................................................(ทางสถานทูตอาจมีการโทรหาท่าน หรอืไม่มีก็ได ้ฉะน้ัน โปรดใหเ้บอร ์
    มือถือท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดส้ะดวก) 
6. อาชีพปัจจุบนั ....................................... ต าแหน่ง ...................................วนั เดือน ปี ที่เริ่มท างาน ......................... 

ชื่อสถานท่ีท างาน หรือรา้นคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่................................................... 
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

7. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หยา่  (.....) ม่าย  (.....) อยูก่ินฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
ถำ้สมรสแลว้ กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ .............................................. ..... 
8. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
9. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.................. 
โทรศพัท ์.................................................  
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่  (.....) เคย     (.....)  ไม่เคย 
11. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนหรือไม่  (.....)  ไม่เคย        (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 



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

                                                                                       เมื่อ ......................................... 
หมายเหตุ ข้อ11 ข้อนี้ส าคัญมาก หากท่านตอบผิดหรือตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจจะมีผลท าให้สถานทูตปฏเิสธ 
วีซ่าหรือออกวีซ่าไม่ทนัวันเดินทางได้ 
   *** กำรพิจำรณำอนุมตัิวีซ่ำข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเทำ่น้ัน ทำงบริษัท ไม่สำมำรถแทรกแซงได ้ซ่ึงทำงสถำนทูต

จะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพรอ้ม ( ไม่ใชห้ลักฐานปลอม หรือใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ )และมีควำมประสงคท์ี่จะเดินทำง

ไปท่องเที่ยวหรือท ำงำนยงัประเทศท่ีระบุเท่ำน้ัน (หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ  ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระ

ไปแลว้  และหำกตอ้งกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำใหม่  ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง) *** 
ลงช่ือผูส้มคัร ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์นิวซีแลนด์ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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