
 

ทัวร์นิวซีแลนด์ : TOUR27780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิวซีแลนด ์เกาะเหนือ 5 วนั 3 คืน 

อ็อคแลนด-์โรโตรวั-มาตามาตา-หมู่บา้นฮอบบิท 

ชมความงามของเกาะเหนือ   ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ 

ท่องเท่ียวเมืองแห่งความรอ้นใตพิ้ภพ   พรอ้มโชวต์ดัขนแกะ 

ลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี 

โดยสายการบินไทย(TG) 
 

 ขอน ำท่ำนเดนิทำงสูป่ระเทศนวิซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวำมงดงำมของธรรมชำตไิม่รูล้มืดว้ยสำยกำรบนิไทยน ำ
ท่ำนเทีย่วชมสถำนทีข่ ึ้นชือ่ของเกำะเหนือ 
 

ออ็คแลนด ์ ชมควำมงำมของเมอืงออ็คแลนด ์เมอืงทีไ่ดร้บัสมญำว่ำ เมอืงแห่งกำรเล่นเรอืใบและชมภูเขำไฟทีด่บั 
แลว้ ชมเมอืงท่ำและเป็นศูนยร์วมทำงดำ้นกำรคำ้และเศรษฐกจิของเกำะเหนือ 



ถ ้ำไวโตโม่ ชมถ ้ำหนิงอกหนิยอ้ย พรอ้มล่องเรอืชมตวัหนอนเรอืงแสงระยบิระยบั 
มำตำมำตำ ทีต่ัง้ของหมู่บำ้นของชำวฮอบบทิ ( HOBBITON MOVIE SET )สมัผสัประสบกำรณ์เบื้องหลงัของ

สถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ 
โรโตรวั เมอืงแห่งควำมรอ้นใตพ้ภิพ เพลดิเพลนิกบักำรสำธติกำรตดัขนแกะ กำรตอ้นแกะโดยสุนขัแสนรู ้ชม

ปลำเทรำ้หลำกหลำยพนัธุ ์และนกกวี ีและทำนอำหำรค ำ่ทีป่รุงแบบชำวเมำร ีพรอ้มชมโชวร์ะบ ำ
พื้นเมอืงแบบเมำร ี

เมืองเตำโป  เมอืงซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลสำบเตำโปซึง่เป็นทะเลสำบทีเ่กดิจำกภูเขำไฟระเบดิในอดตีทีม่ขีนำดใหญ่และ
ลกึทีสุ่ดของประเทศนิวซแีลนด์ 

 

 
ก ำหนดวนัเดินทำง  25-29 มี.ค./ 1-5 เม.ย. / 22-26 เม.ย. / 29 เม.ย.-03 พ.ค.2563 
    6-10 พ.ค./ 20-24 พ.ค./ 27-31 พ.ค. 2563 

3-7 มิ.ย./ 17-21 มิ.ย./ 24-28 มิ.ย. 2563 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ 
15.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่าง

หมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบิน Thai Airways เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน 
เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือ
เปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

18.45 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสูเ่มอืงอ๊อคแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์โดยสำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG-491 
  

วนัทีส่อง ออ๊คแลนด-์ไวโตโม่-ถ ้ำหนอนเรืองแสง-โรโตรวั-ชมโชวพ์ื้นเมืองของชำวเมำรี 
12.05น.   เดนิทำงถงึสนำมบนินครอ๊อคแลนดห์ลงัจำกผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกรเรยียบรอ้ยแลว้  

รถโคช้รอรบัท่ำนทีส่นำมบนิ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่มืองไวโตโม่เมอืงเลก็ๆซึง่เป็นทีต่ัง้ของถ ้ำ
ไวโตโม ทีอ่ยู่ของหนอนเรอืงแสงนับลำ้นตวั ค ำว่ำ Waitomo มำจำกภำษำพืน้เมอืงสองค ำคอื ค ำว่ำ 
"wai" แปลว่ำ "น ้ำ" และค ำว่ำ "tomo" แปลว่ำ "หลุม บ่อ หรอื ถ ้ำ" เมื่อน ำมำรวมกนัจงึมคีวำมหมำย
ว่ำ น ้ำไหลผ่ำนนัน่เอง  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมถ ำ้หนอนเรืองแสงไวโต
โม ่Waitomo Glowworm Caves ชมควำมงำมของถ ้ำหนิงอก หนิยอ้ยทีง่อกเองตำมธรรมชำตโิดย
ใชเ้วลำหลำยรอ้ยปีและล่องเรอืชมตวัหนอนนับลำ้นๆตวัสอ่งแสงระยบิระยบัสวยงำมเพื่อล่อแมลงเป็น
อำหำรนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตทิีห่ำดไูดย้ำกยิง่ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อถงึเมอืง โรโตรวั 
เมอืงแห่งควำมรอ้นใตพ้ภิพ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ แบบฮำหงิท่ีปรงุแบบชำวเมำรี พร้อมชมระบ ำพื้นเมืองของชำวเมำรี ชน
พื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด ์
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
 
 

 



วนัทีส่ำม โรโตรวั-ศนูยว์ฒันธรรมเมำรี-เรนโบวส์ปริง-อะโกรโดมฟำรม์-ชมสำธิตกำรตดัขนแกะ 
เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรมจำกนัน้น ำท่ำนสู่เทปุยย่ำ Te Puia ศูนย์วฒันธรรมและศูนย์ฝึกหดั

งำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ีอำท ิเช่น กำรแกะสลกัไม ้และกำรทอเครื่องนุ่งห่ม พรอ้มชมบ่อน ้ำพุ
รอ้น บ่อโคลนเดอืด สิง่มหศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้จำกพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุ่งจำกพืน้ดนิ และแร่ธำตุ
ต่ำง ๆ ตำมธรรมชำติที่เกิดจำกพลงัควำมร้อนใต้พื้นดินในบรเิวณนี้ชมนกกีวีสตัว์สญัลกัษณ์ของ
ประเทศนิวซแีลนด์ทีห่ำชมไดย้ำก  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เรนโบวส์ปริงสถำนอนุรกัษ์พนัธุ์ปลำเท
ร้ำ ที่มีจ ำนวนนับหมื่นตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำมธรรมชำติ ชมต้นเฟิร์นสเีงนิสญัลกัษณ์ของ
ประเทศนิวซแีลนด ์

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย   น ำท่ำนสูอ่ะโกรโดม เพื่อชมกำรแสดงของแกะพนัธุต์่ำงๆ ทีใ่หท่้ำนไดส้มัผสัถงึควำมน่ำรกั และ

ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธิตกำรตดัขนแกะ กำรตอ้นแกะโดยสุนขัแสนรู ้ กำรรดีนมววั  กำรป้อน
นมลูกแกะ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่  โรโตรวั-เตำโป-มำตำมำตำ-หมู่บ้ำนฮอบบิท-ออ๊คแลนด ์

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเตาโป Taupo (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงซึง่ตัง้อยู่รมิ

ทะเลสำบเตำโปซึง่เป็นทะเลสำบทีเ่กดิจำกภูเขำไฟระเบดิในอดตีทีม่ขีนำดใหญ่และลกึทีสุ่ดของ
ประเทศนิวซแีลนด ์เป็นเมอืงตำกอำกำศ และศูนยก์ลำงกำรตกปลำเทรำ้ท์ น ำท่ำนแวะชมน ้ำตกฮกู้ำ 
Huga Falls ซึง่เป็นน ้ำตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกำะเหนือ ชมสำยน ้ำทีไ่หลผ่ำนโตรกหนิ หรอืท่ำนสำมำรถ
เลอืกซื้อกจิกรรม นัง่เรอืเรว็ Hukafalls Jet ทีท่ัง้ตื่นเตน้และหวำดเสยีว ในขณะทีเ่รอืพำลดัเลำะไป
ตำมแม่น ้ำจนถงึน ้ำตกฮกูำ้  ผ่ำนโขดหนิทีย่ื่นออกมำโดยคนขบัผูช้ ำนำญ (รำยกำรนี้ไม่รวมอยู่ในค่ำ
ทวัร ์โปรดตดิต่อหวัหน้ำทวัรเ์พือ่ท ำกำรจองควิล่วงหน้ำ 2-3 วนั) 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองมาตามาตา(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆน่ารกั 
  น าท่านชมหมู่บ้านฮอบบิท Hobbiton Movie Set หมู่บา้นในภาพยนตรด์งัเรื่อง The Hobbit และ 

The Lords of The Ring มจี านวน 44 หลงั แต่ละหลงัถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัไป บางหลงักป็ก
คลุมไปดว้ยหญา้และบางหลงักป็ลูกดอกไมส้วยงามหน้าบา้น ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงั
ของสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรื่อง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ ขอ
ผูก้ ากบั เซอรปี์เตอร ์แจ๊คสนั ใหท่้านไดช้ื่นชมพืน้ทีอ่นัสวยงามของฟารม์เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ากกว่า
พนัเอเคอร ์ประกอบกบัววิทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์อนัตระการตาจากนัน้น าท่านเดนิทาง
กลบัสูต่วัเมอืงออ๊คแลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.00 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศนิวซแีลนด ์
และยงัเป็นเมอืงส าคญัและเป็นเมอืงศูนยร์วมเศรษฐกจิของเกาะเหนือ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
 

 



วนัทีห้่ำ  ออ๊คแลนด ์- กรงุเทพฯ 
เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
   จำกนัน้น ำท่ำนชมเมืองออ็คแลนด์ไดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงแห่งกำรล่องเรอืใบ  เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัหนึ่ง 

และเป็นเมืองที่ส ำคญัทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงนิ ของเกำะเหนือ น ำชมท่ำเรือริมอ่ำวที่
สวยงำมเตม็ไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล ำ ชมสะพำนฮำเบอร์ ชมววิของยอดเขำอเีดนเป็นภูเขำไฟที่ดบัแล้ว 
ผ่ำนชมหมู่บ้ำนพำเนลล์ ที่เป็นอำคำรบ้ำนเรือนสมยัตัง้เมืองอ็อคแลนด์เมื่อเวลำผ่ำนไปได้มีกำร
ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ โดยพฒันำหมู่บำ้นนี้ใหเ้ป็นรำ้นคำ้และรำ้นอำหำร 

  จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
14.50 น. เดนิทำงออกจำกอ๊อคแลนด ์โดยสำยกำรบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG-492 
20.40 น. เดนิทำงถงึท่ำอำกำศยำน กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ….. 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการท่ีได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลา
การเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ และหำกท่ีพกัตำมรำยกำรไม่ได้รบักำรยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท ำกำรเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

 

อตัรำค่ำบริกำร  25-29 มี.ค./ 1-5 เม.ย. / 22-26 เม.ย. / 29 เม.ย.-03 พ.ค.2563 
    6-10 พ.ค./ 20-24 พ.ค./ 27-31 พ.ค. 2563 

3-7 มิ.ย./ 17-21 มิ.ย./ 24-28 มิ.ย. 2563 
 

นิวซีแลนด ์เกำะเหนือ  
ออ็คแลนด-์โรโตรวั 5 วนั 3 คืน /TG 

มี.ค.- เม.ย.2563 พ.ค.- มิ.ย.2563 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 59,900 58,900 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 58,900 57,900 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (มเีตยีง) 56,900 55,900 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไม่มเีตยีง) 54,900 53,900 

พกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ 7,500 7,500 
รำคำทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่ำนละ 30,500 29,500 
 



**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 
 

**ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแบบกรุป๊และค่ำบริกำรท่ำนละ 4,900 บำท //  
ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,000 บำท  เรียกเกบ็และช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนเดินทำง** 

 

***บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั*** 
 

หมำยเหตุ 
• กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ25 ท่ำนหำกผูโ้ดยสำรมี

จ ำนวนต ำ่กว่ำจ ำนวนดงักลำ่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงและ
เปล่ียนแปลงอตัรำค่ำเดินทำง 

• กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวมประมำณ 30-35 วนั ดงันัน้จึงขอควำมร่วมมือ
ในกำรจดัเตรียมเอกสำรส ำหรบักำรย่ืนขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและควำม
สะดวกรวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำ 

• กรณีท่ำนท่ีต้องกำรเดินทำงโดยแยกกลบั ไม่ต้องกำรกลบัพร้อมคณะ กรณุำแจ้งควำมจ ำนงกบัเจ้ำหน้ำท่ี
เพื่อท ำกำรจองตัว๋แยกกลบั โดยมีค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 4,500 บำท และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนันับจำกวนั
กลบัของคณะ และหำกมีกำรเปล่ียนแปลงวนักลบัแล้ว ไม่สำมำรถ เปล่ียนกลบัคืนหรือเปล่ียนซ ำ้สองได้ 
และกำรแยกกลบัโดยใช้ตัว๋หมู่คณะไม่สำมำรถเปล่ียนสนำมบินท่ีออกได้ จะต้องเป็นสนำมบินตำม
โปรแกรมทวัรเ์ท่ำนัน้ หำกมีควำมต้องกำรแยกกลบันอกเงื่อนไขน้ี จะต้องซ้ือตัว๋โดยสำรเป็นตัว๋เด่ียวและ
มีค่ำธรรมเนียมในกำรท ำตัว๋เด่ียว เชค็รำคำได้จำกเจ้ำหน้ำท่ีทวัร์ 

• กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำง
บริษทัทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงผู้เดินทำงไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำ
พร้อมคณะได้  

 

อตัรำน้ีรวมบริกำร 

• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทยเสน้ทำงกรุงเทพฯ-ออ็คแลนด-์กรุงเทพฯชัน้ประหยดั 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ(2 ท่ำนต่อหอ้ง)เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่ 
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร,ค่ำรถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสุดไม่เกนิ1,000,000 บำทเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปีไดร้บัควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่21 ธ.ค.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำม
กฏและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 
 
 



อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำกรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่ำบริกำร ช ำระพร้อมค่ำทวัรท่์ำนละ 4,900 บำท 
• ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ, ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ีจะต้องช ำระเพ่ิมพร้อมค่ำทวัร ์ท่ำนละ 1,000 บำท 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรมซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
• ค่ำน ้ำดื่มระหวำ่งทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดื่มระหวำ่งทวัร)์ 
• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไม่รวมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำกโรงแรมโดยสว่นใหญ่จะขำยเน็ตเป็น

ชัว่โมงหรอืมสีญัญำณไวไฟเฉพำะบรเิวณลอ็บบีข้องโรงแรมเท่ำนัน้ 
• ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 

หรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำ หรอืค่ำแปลเอกสำร, ค่ำบรกิำรที่
เกีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ค่ำประกนักำรเกิดจำรกรรมหรอืภัยธรรมชำตินอกเหนือจำกกำรประกันอุบตัิเหตุ สำมำรถติดต่อได้จำกบริษัท
ประกนัภยัต่ำง ๆ  

กำรช ำระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำนส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีก
เกบ็ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ 
จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิ 60- 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ 
(เงือ่นไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็)และหำกมกีำรด ำเนินกำรในกำรยื่นวซีำ่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร
เกบ็ค่ำธรรมเนียมวซีำ่ตำมทีส่ถำนทตูเรยีกเกบ็ 

▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมำยเหตุ  
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั 



o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 
จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้ม
น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่
กองตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท่้ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ

หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำย

กำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญู
หำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบ
ค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนด
ทีช่ดัเจนในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่
คณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบั
วนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท่้ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่
ดงักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำก
มกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท่้ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำง
บรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร์ 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริมโดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 



2. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  (โดยยื่นขอวีซ่ำท่ีศนูยย์ื่นวีซ่ำนิวซีแลนด)์ 

ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวม 30-35 วนั 
-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท ำกำรนัดหมำยกำรยื่นวีซ่ำ 
-    ในวนัยื่นวีซ่ำหำกผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสำรท่ีครบถ้วน แล้วน ำเอกสำรมำแนบยื่นเพ่ิมเติมในวนันัด
หมำยยื่นและหำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำยเอกสำรหรือแปลเอกสำรหรือถ่ำยรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน 

- โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 
6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  

- หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะ

เป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
- ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะ

ไม่รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ 
 
o รปูถ่ำยสีขนำด 2 น้ิวจ ำนวน 2 รปู เน้นขนำดใบหน้ำ   
o ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

- กรณีเป็นเดก็ อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและ

กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
 ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



o หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ้์ำนและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
o หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบ่งช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 

- กรณีลูกจ้ำง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้(ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีด
กำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้(หนังสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำก
วนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด(หนังสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยืน่วซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำรใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอื
รบัรองบรษิทั โดยจะตอ้งคดัส ำเนำมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บ้ำน   

• หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีน
สมรส 

• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส
พรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไม่มบีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน / ไม่มีรำยได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรอง
ค่ำใชจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หำกควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษำ 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยืน่วซี่ำ) 
 

o หลกัฐำนกำรเงิน 
• สเตทเม้นท์ (Bank Statement) บญัชีออมทรพัย ์ออกโดยธนำคำรอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และออกย้อนหลงั

ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนและต้องมีตรำประทบัจำกธนำคำรทุกหน้ำ (ยอดเงินไม่น้อยกว่ำ 6 หลกั) 
*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ 
- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรอง

ค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบคุวำมสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถำนทตูอีก 1 ฉบบัดว้ย
โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำ
จดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 



• เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำ) ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหลู้กเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
ออกโดยเขตหรอือ ำเภอจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำก
มำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ หรอืถำ้ไม่ไดเ้ดนิทำงทัง้กบับดิำและมำรดำ 
ทัง้คู่จะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัผูอ้ื่นโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชย
ค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของ
บดิำหรอืมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

• กรณีเดก็ทีบ่ดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร  

*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศออสเตรเลยีเป็นกำรถำวร และ
ถงึแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็้อง
ช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัด
หมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและ
หำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิ
วซี่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

***กรณีทีผู่ส้งูอำยุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษิทัฯจะด ำเนินกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซี่ำก่อนวนัเดนิทำง
มำกกว่ำ 45 วนั และตอ้งจ่ำยค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทำง 30 วนั ในกรณีทีว่ซี่ำไม่ผ่ำนหรอืออกไม่ทนัตำมก ำหนด
วนัเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไม่ไดบ้รษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบไม่ว่ำกรณีได ๆ ทัง้สิ้น และจะไม่รบัผดิชอบกรณีเพือ่น
ร่วมเดนิทำงทีผ่่ำนแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนืองจำกมบีำงท่ำนในคณะไม่ผ่ำน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
ค่ำทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซี่ำออกแลว้แต่ยกเลกิเพรำะกรณีนี้ *** 

***กรณีผู้สูงอำยุ 75 ปีขึ้นไป ท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่ำ  เนื่องจำกตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซี่ำเป็นเวลำนำน และมี
ค่ำใชจ้่ำยเพิม่ในกำรท ำประกนัสุขภำพซึง่ลูกคำ้จะตอ้งจ่ำยเอง (รำคำขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ)   
 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ  

 1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซี่ำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด หรอื หำกตอ้งกำรยื่น
ค ำรอ้งขอวซี่ำใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรยีมเอกสำรชุดใหม่ทุกครัง้ 

 2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำลำ่ชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไป
แลว้ และทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด  

 3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 

 4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิ
วซี่ำของท่ำน ขึน้อยู่กบัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
เงือ่นไขส ำคญัของกำรพจิำรณำวซี่ำ 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่นัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงค์
ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัตำมเอกสำรทีร่ะบุเท่ำนัน้ 



*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศออสเตรเลยีเป็นกำรถำวร และ
ถงึแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็้อง
ช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัด
หมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและ
หำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิ
วซี่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำ
แสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งยื่นเดีย่วและแสดงสมุดบญัชเีงนิฝำกฉบบัจรงิแก่สถำนทตูดว้ย  ** 

 ***   ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงั
ประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่น
ขอวซี่ำท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้ำนหลงัจำก
ทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์
และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั *** 
 

 
กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเขำ้ประเทศนิวซีแลนด ์

 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ       โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 



4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above(ภาษาองักฤษ)......................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์    โทรศพัทบ์า้น........................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ ............................................อีเมลล ์

.............................................................................. 
 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(ส ำคญัมำกตอ้งกรอกทุกท่ำน) 

 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

 ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้มี) 

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

 

 กรณีศึกษำอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา 

(ภาษาองักฤษ)............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่     ไมเ่คย      เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี .............................. รวม 

........... วนั 



 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ไมเ่คย      เคย  

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง      มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั      ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์นิวซีแลนด์ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ 

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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