
 

 
ทัวร์นิวซีแลนด์ : TOUR27313 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 

 รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen 
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน มีนำคม 2563 3 – 8 , 17 - 22 
เดือน เมษำยน 2563 31 มี.ค. – 5 เม.ย. , 21 -26 
เดือน พฤษภำคม 2563 5 – 10 , 19 - 24 
เดือน มิถุนำยน 2563 2 – 7 , 16 - 21 

 

วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ันที่ 4 ประตู 3-4 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย   
พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมำยเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมำยห้ำมน ำเข้ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้ำเมืองโดยเด็ดขำด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนดโ์ดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี  TG 491(ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 11 ชม.) 

วันที่สอง สนำมบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล 

10.45 น.  เดินทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์น าท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร  

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแฮมิลตัน เป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีกวา้ง  มีแม่น ้าท่ีส าคญั HAMILTON GARDENS ซ่ึงมีดอกไมสี้

สดใสนานาชนิดท่ีมีช่ือเสียง จากสวนทัว่โลก มาจดัไวห้ลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น HAMILTON CITY ยงั
เป็นเมืองท่ีเหมาะแก่การเรียน มีมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงคือ THE WAIKATO UNIVERSITY เป็นมหาวิทยาลยั
ของรัฐบาล 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร      
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SUDIMA HOTEL HAMILTON หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 

 
 
 

 



วันที่สำม ฮอบบิตัน ( มำทำมำท่ำ ) - TE PUIA – เมำรีโชว์ – โรโตรัว 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมำทำมำท่ำ (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆท่ีตั้งอยู่ใกล้ๆ เทือกเขาไคไม (KAIMAI 

RANGES) ในเขตไวกาโต ้(WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายลอ้ม
ไปดว้ยทุ่งหญา้และฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเมืองช่ือว่า บ้ำนฮอบบิท( HOBBIT HOLES) 
สถานท่ีหลกัส าหรับถ่ายท าฉากภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงจ านวนหลายเร่ือง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( PETER JACKSON) 
ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาล
นิวซีแลนด์ไดต้ดัสินใจปรับให้สถานท่ีแห่งน้ีกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON) 
เป็นหมู่บ้านซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ แบ๊กเอนด์ อนัเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว ์เป็นท่ีอยู่ของบิลโบ แบ๊กก้ินส์ 
โฟรโด แบ๊กก้ินส์ และ แซมไวส์ แกมจี ท่ีน้ียงัเป็นจุดเร่ิมต้นและจุดสุดท้ายของการผจญภัยในนิยายเร่ือง          
เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์    

เที่ยง  รับประทำนอำหำรภำยใน HOBITTION 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตวัโรเป็นมีท่ีมีพลงัความร้อนใตพ้ิภพ และมีชาวเมารีอาศยัอยู่เป็นจ านวน

มากและยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเกาะเหนือ ดว้ยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อ
โคลนร้อนมากมาย ท าให้เป็นท่ีมาของช่ือเรียกขานอีกอย่างหน่ึงของเมืองน้ีว่า เมืองแห่งซัลเฟอร์ (Sulphur City) 
เพราะบรรดาบ่อโคลนทั้งหลายน้ีได้ปล่อยซัลเฟอร์หรือก ามะถนัออกมากระจายไปทัว่เมือง นอกจากน้ียงัมีบ่อ
น ้าแร่ น ้ าพุร้อนมากมายท าให้เมืองโรโตรัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนด์อีกดว้ย น าท่านสู่ 
TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมชำวเมำรี เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การ
แกะสลกัไม ้การทอเคร่ืองนุ่งห่ม ชมบ่อน ้าพุร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหศัจรรยท่ี์เกิดขึ้นจากพลงัความร้อนใตพ้ิภพ 
ท่ีพวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ท่ีเกิดจากพลงัความร้อนใตพ้ื้นดินในบริเวณน้ี ขา้งในศูนยมี์
ชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลกัไมแ้ละท าเคร่ืองจกัสานให้ชม มีพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณ และเรือโบราณตั้ง
แสดง มีการแสดงระบ าเมารี และการร้องเพลงใหไ้ดรั้บชมรับฟังกนัอยา่งเพลิดเพลินอีกดว้ย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชำวเมำรี พร้อมกำรแสดง โชว์พื้นเมืองของชำวเมำรี  
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทยีบเท่ำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที่ส่ี โรโตรัว -  เรนโบว์ สปริง – อโกโดม –  เตำโป – น ้ำตกฮูก้ำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษพ์นัธ์ุปลาเทร้า ท่ีมีจ านวนนับหม่ืนตวั
จากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ จากนั้นน าท่านสู่ อโกรโดม 
(AGRODOME) เป็นฟาร์มเล้ียงแกะซ่ึงปรับปรุงเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว แสดงท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก นัน่คือ
การตดัขนแกะ แสดงตดัขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ ท่ีอโกรโดมเป็นสถานแสดงโชวก์ารตดั



ขนแกะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด นอกจากการแสดงตดัขนแกะแลว้ ท่ีอโกรโดมยงัมีการแสดงอ่ืนๆ เช่น การรีดน ้ านมววั 
และ การแสดงสุนขัตอ้นเป็ด และตอ้นแกะ โดยสุนขัแสนรู้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  เดินทางสู่ เมืองเตำโป เมืองซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลสาบเตาโปซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีเกิด  จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตท่ีมีขนาด

ใหญ่และลึกท่ีสุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและศูนยก์ลางการตกปลาเทร้าท์  แวะน ้ าตกฮูก้า
น ้าตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน ้าท่ีตกลงมาเฉล่ียแลว้ คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ก าเนิดมาจากแม่น ้าไวกาโต ้
ซ่ึงไหลมาจากทะเลสาบเตาโป  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้ำ ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์ 

เช้ำ  น ำท่ำนรับประทำนอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสำบโรโตรัว ชมความงาม
ของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งน้ีไดช่ื้อมาจากภาษาเมารีแปลวา่ ทะเลสาบแห่งท่ีสอง เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจาก
ภูเขาไฟท่ีระเบิดเม่ือหลายร้อยปีก่อนและยงัมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่งในบริเวณท่ีอยู่ใกลก้นัน้ี ชมทศันียภาพ
ท่ีงดงามของเมืองโรโตรัว จากนั้นน าท่าน เดินทำงกลับสู่เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึง เป็นเมืองท่ี
ส าคญัทางดา้นการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวท่ีสวยงามเตม็ไปดว้ยเรือนบัร้อยล า ชมสะพานฮา
เบอร์ ผ่านชมบา้นเศรษฐีท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนท่ีเป็นท่ีตั้ง
ของบา้นเรือน ร้านคา้เก่าแก่รุ่นบุกเบิก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย  จากนั้ นให้ท่านช้อปป้ิงอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ 

VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในเมืองบนถนนควีนส์ ซ่ึงเป็น
แหล่งขายสินคา้นานาชนิด และร้านคา้ปลอดภาษี ท่ีมีสินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรไทย) 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SCENIC HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่หก สนำมบินอ๊อคแลนด์ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
ใหท่้านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

13.10 น.  ออกเดินทำงจำกซิดนีย์ โดยสำยกำรบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 492 
20.25 น.  เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจตลอดกำรเดินทำง 
 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

*** สำยกำรบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม *** 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 59,900 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ 11,900 

 

***ส ำหรับรำยกำรนี ้ไม่มีห้องพกั Triple Room*** 
*** ในกำรเดินทำงในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจ ำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ำนขึน้ไป *** 
*** รำคำนีอ้ำจมีกำรปรับเปลีย่นในกรณีท่ีคณะผู้เดินทำงมีไม่ถึง 20 ท่ำน *** 

*** รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คือ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่ำงประเทศ และ ภำยในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่ำวซ่ีำเดี่ยว 6,000 บำท ต่อ ท่ำน / วซ่ีำกรุ๊ป 2,700 บำท ต่อ ท่ำน *** 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  



 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินไทยก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วีซ่ำเดี่ยว 6,000 บำท ต่อ ท่ำน / วีซ่ำกรุ๊ป 2,700 บำท ต่อ ท่ำน*  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ และ พนักงำนขับรถ ตำมธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่ำ/ท่ำน) 
 ค่ำทิปคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพ่ือควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง  

 เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 เง่ือนไขกำรจองทัวร์และกำรช ำระเงิน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรำนต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้แจ้งกับทำงบริษัทให้ทรำบตั้งแต่ท ำกำรจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรำนต์) 

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำนิวซีแลนด์ไม่ทันก ำหนดและทำงบริษัทฯต้องออกต๋ัวกับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ำ
จะต้องจ่ำยเงินค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนั้นทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร  

กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกำล เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ ช่วงเดือนตุลำคม ต้องยกเลิกล่วงหน้ำก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ำมัดจ ำ 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตั๋วได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋ว กับทำงสำยกำรบิน และ  ผลวีซ่ำ
ของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ และ มัดจ ำทั้งหมด 

 

เอกสำรในกำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำให้ครบ และส่งให้กับทำงบริษัทฯ เพ่ือท ำวีซ่ำก่อน 21 วันท ำกำร 

** กำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลำในกำรย่ืนวีซ่ำ 15 วันท ำกำร) ** 
*** เน่ืองจำกสถำนทูตนิวซีแลนด์เปลี่ยนระเบียบใหม่ กำรย่ืนขอวีซ่ำนิวซีแลนด์ต้องส่งเอกสำรไปพจิำรณำที่ต่ำงประเทศ 

เพรำะฉะน้ันเอกสำรที่ย่ืนจะต้องเป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน *** 

1. ส ำหรับบุคคลทั่วไป 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่ำนที่มีพำสปอร์ตเล่มเก่ำให้แนบมำด้วย)  



 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส าเนาบตัรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบา้น ต้องแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี) ต้องแปลเป็นภำษำอังกฤษ  
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพื่อใชใ้นการยืน่ขอวีซ่า กรอกเป็นภำษำอังกฤษ 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร ต้องแปลเป็น

ภำษำอังกฤษ 
 หลกัฐานการเงิน คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็นภำษำอังกฤษ  ช่ือ – นำมสกุล ตรงตำมหน้ำ PASSPORT  

(อัพเดตยอดเงินก่อนวันที่จะย่ืนวีซ่ำไม่เกิน 30 วัน)     
 จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกจำกธนำคำร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำนิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงำนบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภำษำอังกฤษ) 
2.  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ส าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้ำของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย ์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย   
แปลเป็นภำษำอังกฤษ และ พร้อมประทับตรำยำงบริษัท 
3.  กรณีท ำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนกำรค้ำ) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)                               
4.  กรณีข้ำรำชกำร ตอ้งใช้หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้ส าเนาบตัรขา้ราชการ

เพียงหลกัฐานเดียวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
2. ส ำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ที่เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น (ตัวจริงภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน) 
3. ส ำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทำงพร้อมผู้ปกครองและอำยุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี) 

 เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีท าจากท่ีว่าการอ าเภอ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ 
ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา(ภำษำอังกฤษ) 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สำมำรถใช้บัตรประชำชนเด็กได้) (ภำษำอังกฤษ) 
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภำษำอังกฤษ) 
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง (ภำษำอังกฤษ) 
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา(ภำษำอังกฤษ) 
 กรณีที่บิดำ หรือ มำรดำเป็นข้ำรำชกำร : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด (ภำษำอังกฤษ) 
 หลกัฐานการเงิน STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา (ภำษำอังกฤษ) 
 จดหมายรับรองค่าใชจ้่ายในการเดินทางให้กบับุตร  (ภำษำอังกฤษ) 

4. ส ำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ตต่ำงประเทศแต่มีถิ่นพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าได ้(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ผลวีซ่ำขึน้อยู่กับทำงสถำนทูต) 



หมำยเหตุวีซ่ำ 
 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เด่ียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วีซ่ำกรุ๊ป วีซ่ำจะไม่ติดในเล่มพำสปอร์ตและต้องเดินทำงไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่ำน้ัน ค่ำวีซ่ำท่ำนละ 3,600 บำท 
 กรณีที่ผู้เดินทำง มีต๋ัวเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องย่ืนวีซ่ำเดี่ยว ค่ำวีซ่ำท่ำนละ 6,100 บำท 

*** กรุณำจัดเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในกำรพจิำรณำวีซ่ำของท่ำน *** 
 

หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งนีท้ำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่เติมทำง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวด้วยเช่นกัน 

หมำยเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพ้ิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจำกกำร
ท่องเที่ยวนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรน้ันที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ เดินทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบ
ล่วงหน้ำก่อน 15 วัน  

************************************************ 



แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง *** 

*** กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำองักฤษ เท่ำนั้น*** 
 

ช่ือ-นำมสกุล  ผู้เดินทำง  ภำษำไทย ................................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นำมสกุล  ผู้เดินทำง  ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสือเดินทำง ........................................................................................................................................... 
คุณมีกำรเปลี่ยนช่ือ - นำมสกุลหรือไม่ (ถ้ำมีโปรดระบุช่ือ – นำมสกุล เดิม ).................................................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ...................................  เช้ือชำติ .............................. สัญชำติ........................ สถำนที่เกิด............................ประเทศ ........................... 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี .................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้ำน / ถนน ........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ………........... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ..................................................... ที่ท ำงำน ....................................................... มือถือ ........................................................... 
 E-Mail .......................................................................................................................................................................................................................... 
 
สถำนภำพ    ............ โสด                    ........... หย่ำ และมทีะเบยีนหย่ำ (ต้องน ำมำแสดงด้วย) 
                ............ แต่งงำนแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบยีน)                          ............ แต่งงำน และมทีะเบยีนสมรส (ต้องน ำมำแสดงด้วย) 
 
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรำยละเอียดเพิม่เติม 
ช่ือ - นำมสกุล ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ..................................  จังหวัดท่ีเกิด ......................................  หมำยเลขบัตรประชำชน .................................................. 
เช้ือชำติ ................................................. สัญชำติ ................................................................. 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่  ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้ำน / ถนน ………………………......                          
แขวง  ............................................ เขต .................................................. จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์………....... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ............................................... มือถือ ..................................................  
E-Mail ............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทำงเกี่ยวกับด้ำนอำชีพ กำรงำน   ( โปรดระบุเป็นภำษำอังกฤษ) 
ช่ือบริษัทที่ท ำงำน ........................................................................................................................................................................................................... 
วันที่เร่ิมกำรท ำงำน ...................................... ต ำแหน่งงำน ............................................................................. เงินเดือน ....................................... บำท          
ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท ำงำน เลขท่ี .....................หมู่ .............ซอย ........................................... หมู่บ้ำน / ถนน ...................................................................                                   
แขวง  ........................................... เขต ................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………....... 
มีหนังสือเดินทำงมำแล้วท้ังหมด ......................... เล่ม หมำยเลขหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ................................................................................. 
วันที่ออก ...................................................................................... หมดอำยุ ................................................................................................................... 
หนังสือเดินทำงปัจจุบันเลขท่ี ............................................................ วันที่ออก.....................................หมดอำยุ........................................................... 
วัตถุประสงค์ในกำรไปนิวซีแลนด์  .................................................................................................................................................................................. 
ท่ำนเคยได้รับกำรปฏิเสธวีซ่ำนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศอ่ืนๆ หรือไม่ .............................................................................................................................. 

 

 



แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง *** 

*** กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำองักฤษ เท่ำนั้น*** 
 

ช่ือ-นำมสกุล  ผู้เดินทำง  ภำษำไทย ................................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นำมสกุล  ผู้เดินทำง  ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสือเดินทำง ........................................................................................................................................... 
คุณมีกำรเปลี่ยนช่ือ - นำมสกุลหรือไม่ (ถ้ำมีโปรดระบุช่ือ – นำมสกุล เดิม )..................................................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ...................................  เช้ือชำติ .............................. สัญชำติ........................ สถำนที่เกิด............................ประเทศ ............................ 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี .................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้ำน / ถนน .........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ………....... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ..................................................... ที่ท ำงำน ....................................................... มือถือ ............................................................ 
 E-Mail ........................................................................................................................................................................................................................... 
 
สถำนภำพ    ............ โสด                    ........... หย่ำ และมทีะเบยีนหย่ำ (ต้องน ำมำแสดงด้วย) 
                ............ แต่งงำนแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)                          ............ แต่งงำน และมทีะเบยีนสมรส (ต้องน ำมำแสดงด้วย) 
 
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรำยละเอียดเพิม่เติม 
ช่ือ - นำมสกุล ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ..................................  จังหวัดท่ีเกิด ......................................  หมำยเลขบัตรประชำชน .................................................. 
เช้ือชำติ ................................................. สัญชำติ ................................................................. 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่  ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้ำน / ถนน ………………………......                          
แขวง   ……………………………  เขต  .................................................. จั งห วัด  ............................................................ 
รหัสไปรษณีย์………......... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ............................................... มือถือ ..................................................  
E-Mail ............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทำงเกี่ยวกับด้ำนอำชีพ กำรงำน   ( โปรดระบุเป็นภำษำอังกฤษ) 
ช่ือบริษัทที่ท ำงำน ........................................................................................................................................................................................................... 
วันที่เร่ิมกำรท ำงำน ...................................... ต ำแหน่งงำน ........................................................................... เงินเดือน ................................... บำท          
ท่ี อ ยู่ ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี ท ำ ง ำน  เล ข ท่ี  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ห มู่  . . . . . . . . . . . . . . .ซ อ ย  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ห มู่ บ้ ำ น  /  ถ น น 
..................................................................                                   
แขวง  ............................................ เขต ..................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………....... 
มหีนังสือเดินทำงมำแล้วท้ังหมด ......................... เล่ม หมำยเลขหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ................................................................................. 
วันที่ออก ...................................................................................... หมดอำยุ ................................................................................................................... 
หนังสือเดินทำงปัจจุบันเลขท่ี ............................................................ วันที่ออก.....................................หมดอำยุ........................................................... 
วัตถุประสงค์ในกำรไปนิวซีแลนด์  .................................................................................................................................................................................. 
ท่ำนเคยได้รับกำรปฏิเสธวีซ่ำนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศอ่ืนๆ หรือไม่ .............................................................................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อท่านไดท้ าการจอง ทวัร์นิวซีแลนด ์กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนัน้ เจา้หน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั  

เพื่อแจง้รายละเอยีดการช าระเงนิโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองไดต้ลอดเวลาท าการค่ะ 
 

 
 

 
 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์นิวซีแลนด์
http://www.thaifly.com/

