NORTH ISLAND
7 DAYS 5 NIGHTS
เริ่ มต้น79,900.ชมเมือง แฮมิลตัน - อ๊อคแลนด์ -โรโตรัว-เรนโบว์ สปริง-อโกรโดม ชมการตัดขนแกะ
ชมการแสดงโชว์พืน้ เมืองของชาวเมารี
หมู่บ้านฮอบบิตนั (มาทามาท่ า)ถํา้ หนอนเรื องแสง (ไวโตโม่ )
พิเศษ นําท่ านล่องเรื อใบ + ไวน์ ท่านละ 1 เเก้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี้
พิเศษ นําท่านล่องเรื อใบ + ไวน์ ท่านละ 1 เเก้ว
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
กําหนดการเดินทาง
เดือน เมษายน 2563

10 - 16

วันที่ 10 เมษายน 2563 สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมอิ าคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์ มกี ฎหมายห้ ามนําเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด
, เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
18.45น.
ออกเดินทางสู่ ออ๊ คแลนด์โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)
15.00น.

วันที่ 11 เมษายน 2563 สนามบินอ๊ อคแลนด์

- เมืองแฮมิลตัน

10.45น. เดินทางถึงเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเมืองไทย 5 ชม.)
ประเทศนิวซี แลนด์ นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน เป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่กว้างมีแม่น้ าํ ที่สาํ คัญ HAMILTON GARDENS ซึ่ งมีดอกไม้สี
สดใสนานาชนิดที่มีชื่อเสี ยงจากสวนทัว่ โลกมาจัดไว้หลากหลายรู ปแบบนอกจากนั้น HAMILTON CITY ยังเป็ น
เมืองที่เหมาะแก่การเรี ยนมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงคือ THE WAIKATOUNIVERSITY เป็ นมหาวิทยาลัยของ
รัฐบาล
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL HAMILTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันที่ 12 เมษายน 2563 หมู่บ้านฮอบบิท โรโตรัว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่ าเมารี - รับประทานอาหารคํ่า ที่ปรุ งแบบชาว
เมารี- ชมการแสดง เมารีคอนเสิ ร์ต
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่ า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ต้ งั อยูใ่ กล้ๆเทือกเขาไคไม
(KAIMAIRANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซี แลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูก
รายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า
บ้ านฮอบบิท(
HOBBITHOLES) สถานที่หลักสําหรับถ่ายทําฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสี ยงจํานวนหลายเรื่ อง เช่น ปี เตอร์แจ็คสัน (
PETER JACKSON) ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์ ( LORDOF THE RINGS FILM TRILOGY)
ซึ่ งปัจจุบนั รัฐบาลนิวซี แลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิ
ตัน (HOBBITON) เป็ นหมู่บา้ นซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็ นเนินสู งอยูเ่ หนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่อยูข่ อง
บิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่น้ ียงั เป็ นจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายของการผจญภัยใน
นิยายเรื่ อง
เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ภายในหมู่บ้านฮอบบิท
บ่ าย
นําท่านสู่ TE PUIAซึ่ งเป็ นศูนย์วฒั นธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของ
ชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่ องนุ่งห่ม พร้ อมชมบ่ อนํา้ พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น
จากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พ้ืนดิน
ใน นําท่านได้ ชมนกกีวี (KIWI HOUSE)นกที่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซี แลนด์ ซึ่ งปัจจุบนั หาดูได้ยากมาก
คํ่า
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุ งแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดงโชว์ พื้นเมืองของชาวเมารี
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MILLENNIUM ROTORUA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรโตรัว
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

– อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ – เรนโบว์ สปริง- เทาโป – นํา้ ตกฮูก้า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ อโกรโดม ( AGRODOME) เป็ นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่ งปรับปรุ งเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซี แลนด์แต่ที่
อโกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมี
การแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดนํ้านมวัว และ การแสดงสุ นขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นขั แสนรู ้จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ ( RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาเทร้า ที่มีจาํ นวนนับหมื่นตัวจาก
ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิ ร์นสี เงินสัญลักษณ์ของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเตาโปซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เกิด จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาด
ใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซี แลนด์เป็ นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะ ชมนํา้ ตกฮูก้า
HUKA FALLนํ้าตกสี ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณนํ้าที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ กําเนิดมา
จากแม่น้ าํ ไวกาโต้ ซึ่ งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป (ท่ านสามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมเล่ นเรื อเร็ว HUKA JET ได้ ไม่
รวมในราคาทัวร์ กรุณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MILLENNIUM ROTORUA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 14 เมษายน 2563
เช้ า

กลางวัน

ถํา้ หนอนเรื องแสง –ชมเมืองอ๊ อคแลนด์ –เขาอีเดน

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่ ถํา้ หนอนเรื องแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าไวโตโมเป็ นถํ้าที่ใหญ่ที่สุดใน
นิวซี แลนด์ ภายในถํ้านั้นเป็ นที่อยูข่ องหนอนเรื องแสงนับล้านตัว ประกอบไปด้วย 3 ถํ้าหลักคือ RUAKURI
CAVE, ARANUI CAVE และ GARDNER'S GUT ทั้งหมดมีหินงอก หิ นย้อย และ หนอนเรื องแสงที่งดงามมากๆ
มีความสวยงามราวกับดวงดาวในท้องฟ้ายามคํ่าคืน นําท่าน ชมความงามของหินงอกหินย้ อย ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ท่านจะได้พบกับห้องโถงที่เรี ยกว่า คาธี ดลั ล์ ที่มาของชื่อนี้คือเพราะมีหินงอกหิ นย้อยที่อยู่
ภายในมุมหนึ่งของห้องมีลกั ษณะคล้ายออร์แกนที่ใช้ในโบสถ์ มีนกั ร้องชื่อดังหลายท่านเคยมาอัดเสี ยงที่ถ้ าํ แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สาํ คัญทางด้านการเรี ยน การศึกษา
การเงินของนิวซี แลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ต้ งั อยู่
บนเนินเขา จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่น
บุกเบิกผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขา นําท่าน ขึน้ เขาอีเดน (MT.EDEN) ภูเขาไฟที่ดบั แล้ว ที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ท้ งั เมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรื อเทียบเท่ า
บ่ าย

วันที่ 15 เมษายน 2563 อ๊ อคแลนด์
เช้ า

– ล่ องเรื อใบชมวิวพร้ อมจิบไวน์ ท่านละ 1 แก้ ว - สกายทาวเวอร์ - ช้ อปปิ้ ง

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่านชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลํานําท่าน ล่ องเรื อ PRIDE OF AUCKLAND ที่จะให้คุณสัมผัสกับ
การล่องเรื อในเมืองแห่งเรื อใบ พร้อมทั้งดื่มดํ่าบรรยากาศสุ ดชิลและจิบไวน์แดงท่านละ 1 แก้ว (มีเบียร์ และ SOFT
DRINK ให้ เลือกกรณีไม่ ดื่มไวน์ )ส่ วนใจกลางเมืองอ็อคแลนด์ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ งอีกมากมายให้คุณได้เพลิดเพลิน ใช้
เวลาในการล่องเรื อประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ งจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สกายทาวเวอร์ เป็ นจุดสังเกตที่เด่นที่สุดของอ๊อค
แลนด์ หอคอยมีความสู ง 1 ,076 ฟุต (328 เมตร) และมองเห็นวิวได้ไกลถึง 80 กิโลเมตรในทุกทิศทาง คุณจะได้ชม
ทัศนียภาพของเมือง มองเห็นบริ เวณท่าเรื อไปจนถึงภูเขาจุดชมวิวหลักนั้นมีพ้ืนเป็ นกระจก คุณสามารถส่ งโปสการ์ด
จากตูจ้ ดหมายที่อยูส่ ู งที่สุดในซี กโลกใต้ หรื อจะลองสํารวจโอกแลนด์จากคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสก็ได้ สู งขึ้นไป
ยังมีจุดชมวิวที่สอง ซึ่ งมีผนังจากพื้นถึงเพดานเป็ นกระจกเกือบทั้งหมด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยสกายทาวเวอร์
บ่ าย
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบน
ถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ
VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่ งเป็ นแหล่ง
ขายสิ นค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 16 เมษายน 2563 สนามบินอ๊ อคแลนด์ – สนามบินสุ วรรณภูมิ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
14.50น.
ออกเดินทางจากอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
20.50 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

79,900.76,900.69,900.63,900.13,500.-

56,900.53,900.45,900.41,900.13,500.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจํานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 15 ท่ าน ***

***ไม่ รวมค่าวีซ่าเดีย่ ว 6,000บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,700บาท ต่ อ ท่ าน***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทําหนังสื อเดินทาง Passport
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินไทยกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ *วีซ่าเดีย่ ว 6,000 บาท ต่ อ ท่ าน / วีซ่ากรุ๊ ป 2,700 บาท ต่ อ ท่ าน*
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และ พนักงานขับรถตามธรรมเนียม6เหรียญต่ อวันต่ อคน (โดยเฉลีย่ 36เหรียญนิวซีแลนด์ ดอลล่ า/ท่ าน)
ค่ าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่ มเี พราะควรยกกระเป๋าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มพี นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทําการจอง หากลูกค้ามีความจําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย
30 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา(ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่า นิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนดและทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ ามัดจํา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจํา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจําทั้งหมด

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทําวีซ่าก่ อน 21 วันทําการ

** การยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทําการ) **
*** เนื่องจากสถานทูตนิวซีแลนด์ เปลีย่ นระเบียบใหม่ การยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ต้องส่ งเอกสารไปพิจารณาที่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเอกสารที่ยื่นจะต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ***
1. สํ าหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ตมีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า6 เดือน(กรณีท่านที่มพี าสปอร์ ตเล่ มเก่ าให้ แนบมาด้ วย)
รู ปถ่ายสี 2” จํานวน2 รู ป(ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย,หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้นหลัง
เป็ นสี ขาวต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทาํ งาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่ากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส , ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต)ใบมรณะบัตร ต้ องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการเงิน คัดSTATEMENT(ย้อนหลัง 6 เดือน)จากทางธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ชื่ อ – นามสกุล ตรงตามหน้ า PASSPORT(
อัพเดตยอดเงินก่ อนวันทีจ่ ะยื่นวีซ่าไม่ เกิน 30 วัน)
จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) *** ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ได้ ***

หนังสื อรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู(่ ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทํางานฉบับจริ ง(ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
แปลเป็ นภาษาอังกฤษและพร้ อมประทับตรายางบริษัท

3. กรณีทําธุรกิจส่ วนตัว(แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า)ให้ทาํ หนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต(ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ(ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการเพียง
หลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สํ าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น(ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
3. สํ าหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ทาํ จากที่วา่ การอําเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้อง
มีหนังสื อยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 15 ปี ขอสําเนาสู ติบตั ร(ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )(ภาษาอังกฤษ)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดาและ มารดา) (ภาษาอังกฤษ)
สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง(ภาษาอังกฤษ)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดาหรื อ มารดา(ภาษาอังกฤษ)
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัดและสําเนาบัตรข้าราชการ1 ชุด(ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงินSTATEMENT(ย้อนหลัง 6 เดือน)จากทางธนาคารของบิดา หรื อ มารดา(ภาษาอังกฤษ)
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั บุตร(ภาษาอังกฤษ)

4. สํ าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือนดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อนจึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผ้ เู ดินทาง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ ว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
เนื่องจากการ
ท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นการชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางตํา่ กว่ า 20 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 15 วัน
************************************************

แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
*** กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง ***
*** กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ เท่ านั้น***
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย .................................................................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง ...........................................................................................................................................
คุณมีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุลหรื อไม่ (ถ้ ามีโปรดระบุชื่อ–นามสกุล เดิม )....................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ .............................. สัญชาติ........................ สถานทีเ่ กิด............................ประเทศ ...........................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่ .................. หมู่ .....………..ซอย ................................... หมู่บ้าน/ถนน ........................................................................
แขวง…………………...…………เขต…………………......……….จังหวัด………........…….......……………รหัสไปรษณีย์………...........
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน .....................................................ทีท่ าํ งาน....................................................... มือถือ ...........................................................
E-Mail ..........................................................................................................................................................................................................................
สถานภาพ ............ โสด
........... หย่ า และมีทะเบียนหย่ า (ต้ องนํามาแสดงด้ วย)
............ แต่ งงานแล้ ว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียน)
............ แต่ งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้ องนํามาแสดงด้ วย)
ในกรณีสมรสแล้ วต้ องกรอกรายละเอียดเพิม่ เติม
ชื่ อ - นามสกุล ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของคู่สมรส .................................. จังหวัดทีเ่ กิด ...................................... หมายเลขบัตรประชาชน ..................................................
เชื้อชาติ ................................................. สัญชาติ .................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ านของคู่สมรส เลขที…
่ … ..... …..หมู่ ..………..ซอย ...……………………….หมู่บ้าน/ถนน……………………… ......
แขวง ............................................ เขต .................................................. จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์……….......
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน ...............................................มือถือ ..................................................
E-Mail ............................................................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกีย่ วกับด้ านอาชีพ การงาน ( โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่ อบริษัททีท่ าํ งาน ...........................................................................................................................................................................................................
วันทีเ่ ริ่มการทํางาน ...................................... ตําแหน่ งงาน ............................................................................. เงินเดือน ....................................... บาท
ทีอ่ ยู่ของบริษัททีท่ าํ งาน เลขที่ .....................หมู่ .............ซอย ........................................... หมู่บ้าน/ถนน ...................................................................
แขวง ........................................... เขต ................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์…………….......
มีหนังสื อเดินทางมาแล้ วทั้งหมด ......................... เล่ ม หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่ มเก่ า ........................................
.........................................
วันทีอ่ อก ......................................................................................หมดอายุ ...................................................................................................................
หนังสื อเดินทางปัจจุบันเลขที่ ............................................................ วันทีอ่ อก.....................................หมดอายุ...........................................................
วัตถุประสงค์ ในการไปนิวซีแลนด์ ..................................................................................................................................................................................
ท่ านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซ่านิวซีแลนด์ หรื อ ประเทศอื่นๆหรื อไม่ ..............................................................................................................................

