
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิวซีแลนด์เกาะเหนือ | เวลลิงตนั| นํา้ตกฮกู้า | หมูบ้่านของชาวฮอบบิท | ถํา้หนอนเรืองแสงไวโตโม ่| 

อ็อคแลนด์ 

 

 

Beautiful of  Kiwi Land 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS 

เดนิทาง ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 69,888.- 



 

 

  

 

 

 

 

  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เวลลิงตัน 

12.30 น. 

 

15.30 น. 

 

18.55 น. 

 

19.45 น. 

 

คณะมาพร้อมกันท่ี สนามบินสวุรรณภมิู ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 เคาน์เตอร์ Q เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

ออกเดินทางสู ่สิงคโปร์  โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 977  

***คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 15.40 น.*** 

เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ รอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่ไปยงัเมืองเวลลิงตัน  

***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 08 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 19.15 น.*** 

ออกเดินทางสูเ่มืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เท่ียวบินท่ี SQ 247 

***คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 20.05 น.*** 

 

วันท่ี 2 เวลลิงตัน – พพิธิภัณฑ์เทปาป้า – เขาวคิทอเรีย - เมืองพัลเมอร์สตัน นอร์ท 

12.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวลลิงตัน เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ (เวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) นําท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 

***คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 10 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 13.10 น. *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําเข้าชมพพิธิภัณฑ์เทปาป้า (Te Papa) ท่ีทนัสมยัและใหญ่ท่ีสดุในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีท่ีนําเสนอเร่ืองราวตา่งๆ

ของชาวเมารีและประวตัิความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างน่าสนใจอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิง้ใจ

กลางเมือง จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เขาวิคทอเรีย (Mt. Victoria) ชมสวนสาธารณะและวิวท่ีสามารถมองเห็น

ทศันียภาพของเมืองอย่างกว้างไกล บ้านเรือนท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา รายล้อมด้วยท่าเรือนํา้ลกึ อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางทาง

การเมือง การปกครอง ชมตึกรัฐสภาท่ีเป็นรูปรวงผึง้ท่ีแปลกตา และชมอาคารสถานีรถไฟท่ีเก่าแก่สวยงาม จากนัน้นํา

ท่านเดินทางไปยงัเมืองพัลเมอร์สตัน นอร์ท (Palmerston North) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางเข้าสูท่ี่พกั DISTINCTION HOTEL PALMERSTON NORTH หรือเทียบเท่า  

 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เวลลิงตนั 

วนัท่ี 2. เวลลิงตนั – พิพิธภณัฑ์เทปาป้า – เขาวิคทอเรีย - เมืองพลัเมอร์สตนั นอร์ท 

วนัท่ี 3. ทะเลสาบเทาโป – นํา้ตกฮกู้า - TE PUIA - เรนโบว์ สปริง – อโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมืองเมารี 

วนัท่ี 4. หมูบ้่านของชาวฮอบบิท – ถํา้หนอนเรืองแสงไวโตโม ่- เมืองออ็คแลนด ์

วนัท่ี 5. ออ็คแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ – เขาอีเดน - ช้อปปิง้ ย่านควีนส์ สตรีท – สนามบิน 

วนัท่ี 6. ออ็คแลนด์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 



วันท่ี 3 
ทะเลสาบเทาโป – นํา้ตกฮกู้า - TE PUIA - เรนโบว์ สปริง – อโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมือง

เมารี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่ง

ท่ีอยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นําท่านชมนํา้ตกฮูก้า (Huka Fall) อนังดงามของแมนํ่า้ไวคาโตท่ีไหลเช่ียวกราดผ่านช่องเขา

แคบและชัน้หินสงูลงมากลายเป็นนํา้ตกท่ีงดงามนกัโดยเฉพาะยามต้องแสงแดด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองโรโตรัว (Rotorua) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ TE PUIA ศนูย์วฒันธรรมและศนูย์การฝีมือของชาว

เมารี ไม่วา่จะเป็น การแกะสลกัไม้ หรือการทอเคร่ืองนุ่งห่มท่ีเป็นเอกลกัษณ์ พร้อมชมบ่อนํา้พุร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิง

มหศัจรรย์ท่ีเกิดขึน้จากพลงัความร้อนใต้พิภพท่ีพวยพุ่งจากพืน้ดินโดยผสมแร่ธาตตุา่งๆตามธรรมชาตินําความร้อนจาก

ใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอีกหนึ่งวิถีท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจําถ่ิน คือสามารถปรุงอาหารจากการนํา

เนือ้สตัว์ไปฝังในดินท่ีมีความร้อนสงูจนกวา่จะสกุและนํามารับประทานได้ โดยชาวเมารีเรียกอาหารประเภทนีว้่าฮังงิ 

(HANGI) นอกจากอาหาร การแสดง ท่ีน่าสนใจของชนเผ่าพืน้เมืองท่ีเรียกว่าเมารีนีแ้ล้ว โรโตรัวยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียว

ยอดนิยมท่ีสําคญัของเกาะเหนืออีกด้วย จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่เรนโบว์ สปริง (Rainbow Springs) สถานอนรัุกษ์

พันธุ์ปลาเทร้าท์นับหม่ืนตัวท่ีมาวางไข่ตามธรรมชาติบริเวณทะเลสาบ อีกทัง้ยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ได้อีกด้วย จากนัน้นําท่านสู่ อโกรโดม (Agrodome) ฟาร์มเลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่ง

ของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆท่ีเดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ 

ให้ท่านสมัผสัถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตวัน้อย ประทบัใจกับการชมการสาธิตการตดัขนแกะ และการ

ต้อนแกะโดยสนุขัแสนรู้จากนัน้เดินทางกลบัสู ่เมืองโรโตรัว 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมืองเมารี 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั COPTHORNE HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 หมู่บ้านของชาวฮอบบิท – ถํา้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองออ็คแลนด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านตามรอยหนงัดงัลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท สมัผสัสถานท่ีถ่ายทํา ณ หมู่บ้านของชาวฮ

อบบิท แห่งเมืองมาตามาตา (Hobbiton Movie Set) ฟาร์มเลีย้งแกะอนักว้างใหญ่ และธรรมชาติอนังดงามของ

เทือกเขาไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) นําชมหมูบ้่านฮอบบิทในภาพยนตร์ดงัเร่ือง The Hobbit ท่ีเรียงรายอยู่มากถึง 

44 หลงั แตล่ะหลงัมีเอกลกัษณ์แตกตา่งกนัออกไป บ้างกป็กคลมุไปด้วยหญ้าและบ้างกป็ระดบัด้วยไม้ดอกอนังดงาม

หน้าบ้าน เป็นบรรยากาศเมืองเลก็น่ารักท่ีชวนไปสมัผสัย่ิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเดินทางผา่นบรรยากาศธรรมชาติท่ีกลมกลืนในวิถีชีวิตแบบคนท้องถ่ินทัง้ฟาร์มเลีย้งแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มววั 

และเนินเขาน้อยใหญ่ ไปยงัเมืองไวโตโม่ (Waitomo)ท่ีตัง้ของถํา้หนอนเรืองแสงอนัลือช่ือท่ีห้ามพลาดในการมาเยือน

เมืองนี ้นําท่านเข้าชม ถํา้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (Waitomo Caves) ถํา้ท่ีมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีหาดไูด้ยาก

ของหนอนเรืองแสงนบัล้านตวั ท่ีพากนัเปลง่แสงเป็นประกายระยิบระยับ ดัง่ดวงดาวบนท้องฟ้าท่ีเปร่งประกายยามคํ่า

คืน โดยลอ่งเรือเข้าไปในถํา้พร้อมทัง้มีมคัคเุทศก์ท้องถ่ินบรรยายและนําชมถํา้อนัเงียบสงบ อีกทัง้ความงดงามของถํา้



หินงอกหินย้อยนวตักรรมจากธรรมชาตท่ีิรอการไปเยือนของนกัทอ่งเท่ียวอยู่เสมอ จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองออ็ค

แลนด์ (Auckland) เมืองท่ีใหญ่อนัดบัหนึ่ง ซึ่งเป็นศนูย์กลางสําคญัในด้าน ทัง้การค้า การศกึษา 

การเงิน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 ออ็คแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ – เขาอีเดน - ช้อปป้ิง ย่านควีนส์ สตรีท – สนามบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองท่ีใหญ่อนัดบัหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตัง้อยู่ระหวา่งอ่าวไวเตมาตาและอ่าวมานูเกาเป็น

เมืองท่ีสําคญัทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวอนังดงามท่ีเตม็ไปด้วยเรือน้อยใหญ่นบัร้อย

ลําท่ีเทียบท่าอยู่ ท่านจะสามารถมองเห็นสะพานฮาร์เบอร์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านขึน้ชมเขาอีเดน ภเูขาไฟท่ีดบัแล้ว จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์ทัง้เมืองได้อย่างชัดเจนในแบบพา

โนรามา่ จากนัน้นําท่านเข้าสูใ่จกลางเมือง ผา่นย่าน พาร์แนล ถนนท่ีเป็นท่ีตัง้ของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบกุเบิก ให้

ท่านได้อิสระช้อปปิง้เลือกซือ้สินค้าตา่งๆตามอธัยาศยับนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหลง่ขายสินค้านานาชนิดมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยงัสนามบิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สิงคโปร์ โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ (NZ) เท่ียวบินท่ี NZ 282  

***คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 10 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 00.50 น. ของวันเดินทางท่ี 6*** 

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 24 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 01.20 น. ของวันเดินทางท่ี 6 โดยสายการบิน 

สิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 282*** 

วันท่ี 6 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

06.40 น. เดินทางถึงเมืองสิงคโปร์ จากนัน้นําท่านเดนิทางตอ่ไปยงักรุงเทพฯ 

***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 24 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 06.45 น.*** 

09.35 น. ออกเดินทางไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เท่ียวบินท่ี SQ 972 

***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 24 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.45 น.*** 

11.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 24 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.10 น.*** 

 



อัตราค่าบริการ Beautiful of  Kiwi Land 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS 

กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

วันท่ี 02-07 ธ.ค. 62 69,888.- 69,888.- 69,888.- 47,900.- 6,900.- 

วันท่ี 06-11 ธ.ค. 62 69,888.- 69,888.- 69,888.- 47,900.- 6,900.- 

วันท่ี 20-25 ธ.ค. 62 79,888.- 79,888.- 79,888.- 52,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ 

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  



 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์ยกเว้นกรณีดังกล่าว   

 1. กรณีท่ีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าวีซ่าให้ทุกกรณี     

                 2. กรณีลูกค้าทําวีซ่าผ่านทางบริษัท แต่ไม่ได้ออกต๋ัวกรุ๊ปกับทางบริษัทและไม่ได้เดินทางไปกลับ

พร้อมกรุ๊ป ทางบริษัทขอเก็บ      ค่าธรรมเนียมวีซ่าจาํนวน 6,000 บาท  

               3.กรณีท่ีลูกค้าทาํวีซ่ากับทางบริษัทแล้วไม่สามารถเดนิทางได้ทุกกรณี ทางบริษัทขอเก็บค่าธรรมเนียม

วีซ่าจาํนวน 6,000 บาท  

9. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

10. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํา้หนัก

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ (20 NZD) 

6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 NZD) 

 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

 

 



ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวซ่ีา 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศกึษาหรือทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานัก

หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กับทางบริษัท

ด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนงัสือ

เดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซ่าไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่าย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉกุเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 



5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไมค่รบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านได้ชําระคา่ทัวร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวซีา่นวิซแีลนด ์

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 20 วนัทาํการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรนํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)   

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน
ลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 
6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของคน

ออกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจํา** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 



- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

7.  ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซี่าเทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่านวิซแีลนด ์

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….........….....…..… 

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

……………………………………………………………………………………………………….........…….....…… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………..........…… 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้......................................อเีมล........................................... 

 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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



    ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

…………………………………………………………………………………………………………..................….…… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……..............….…… 

    วัน/เดอืน/ปีทีเ่ร ิม่ทํางาน (สําหรับนักเรยีน กรอกวัน/เดอืน/ปีทีเ่ร ิม่หลักสตูร) ...................................... 

    กรณีเกษียณ ระบวัุน/เดอืน/ปีทีท่า่นเกษียณ ............................................................. 

13. อาชพีเกา่ (ภายใน 10 ปี) (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

    ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่(ทีทํ่างานเกา่) 

…………………………………………………………………………………………………………..................….…… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……..............….…… 

   วัน/เดอืน/ปีทีเ่ร ิม่ทํางาน ...................................วัน/เดอืน/ปีทีอ่อกจากงาน................................. 

 

14. ขอมูลเกีย่วกบัครอบครวัของทาน  

กรณีท่ีทานสมรส ท้ังจดทะเบียนและไมจดทะเบียน, หยาราง, เปนหมาย 

1. ช่ือ-นามสกุล คูสมรส………………………………………………………….…………. 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม)............................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด............................................จังหวดัท่ีเกิด………....……………….....…........ 

เลขประจําตัวประชาชน...................................................................................................... 

สถานภาพ......................................................................................................................... 

เบอรมือถือ……………………………………อิเมล............................................................... 

หมายเลขพาสปอรต…………………………วันหมดอายุของพาสปอรต………………..……… 

2. ช่ือ-นามสกุล บตุร (1)…………………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม)............................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด............................................จังหวดัท่ีเกิด………....……………….....…........ 

เลขประจําตัวประชาชน...................................................................................................... 



สถานภาพ......................................................................................................................... 

เบอรมือถือ……………………………………อิเมล............................................................... 

หมายเลขพาสปอรต…………………………วันหมดอายุของพาสปอรต………………..……… 

3. ช่ือ-นามสกุล บตุร (2)………………………………………………………………... 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม)............................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด............................................จังหวดัท่ีเกิด………....……………….....…........ 

เลขประจําตัวประชาชน...................................................................................................... 

สถานภาพ......................................................................................................................... 

เบอรมือถือ……………………………………อิเมล............................................................... 

หมายเลขพาสปอรต…………………………วันหมดอายุของพาสปอรต………………..……… 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผูเ้ชญิ)  

        กรณุาระบชุือ่ ..................................................  

                                                                   วัน/เดอืน/ปีเกดิ ..............................................  

                                                                                ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น…………………………………. 

 ทีอ่ยู.่................................................................................................................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เชค็เดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                                    อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

 

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 



 


