
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

- หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีสู่งถงึ 328 เมตรสญัลกัษณข์องโอค๊แลนด ์

- หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณเ์บือ้งหลงัของสถานทีถ่า่ยท า

ภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ ์

- โรโตรวั(Rotorua)เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

- รบัประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมาร ี

- ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 

- ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ า้ทีม่หีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกายเป็นลา้น ๆ ตวั 



 
วนัที1่ กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ - เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

14.00น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสุวรรณภูม ิ เคานเ์ตอร์

สายการบนิมาเลเซยี แอรไ์ลน์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวก 

17.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงกวัลาลมัเปอร์  ประเทศมาเลเซยี โดยสายบนิ มาเลเซยี  แอรไ์ลน์
เทีย่วบนิที ่MH783 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

20.30 น. เดนิทางถงึ  เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

23.00 น. นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงอ็อคแลนด์  ประเทศนวิซแีลนด์โดยสายบนิมาเลเซยี  แอรไ์ลน์ 
เทีย่วบนิที ่MH145 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 
วนัที2่ อ็อคแลนด-์ หมูบ่า้นฮอบบทิ -โรโตรวั - ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารพีรอ้ม

อาหารค า่ 
13.15น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา (Matamata)เยีย่มชม หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ 

(HOBBITON MOVIE SET)สมัผัสประสบการณ์เบือ้งหลังของสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตร์
ไตรภาคฟอรม์ยักษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ ขอผูกํ้ากับ เซอรปี์เตอร ์
แจ๊คสนั ใหท้า่นไดช้ืน่ชมพืน้ทีอ่ันสวยงามของฟารม์เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ากกวา่พันเอเคอร ์

ประกอบกับววิทวิทัศน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์(Kaimai Ranges)อันตระการตา นําชม
หมูบ่า้นฮอบบทิในภาพยนตรด์ังเรือ่ง The Hobbit มจํีานวน 44 หลัง แตล่ะหลังถกูออกแบบ

ใหแ้ตกตา่งกันไป บางหลังก็ปกคลมุไปดว้ยหญา้และบางหลังก็ปลกูดอกไมส้วยงามหนา้บา้น 
นําทา่นเดนิทางตอ่สู่  เมอืงโรโตรวั  (Rotorua)เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใตพ้ภิพ  

มชีาวเมารอีาศัยอยูเ่ป็นจํานวนมากเพราะเป็นเมอืงทีม่คีวามรอ้นจากใตด้นิทีส่ามารถปรงุ

อาหารไดโ้ดยการนําเนื้อสตัวไ์ปฝังในดนิทีม่คีวามรอ้นสงูจนกวา่จะสกุ  อาหารนี้ชาวเมารี

เรยีกวา่ฮังง ิ(HANGI) นอกจากนี้เมอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญของเกาะเหนือ

ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมามากทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น              รบัประทานอาหารทีป่รงุแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพืน้เมอืงเมาร ี 
พัก Ibis Hotel Rotoruaหรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที3่ ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี- อะโกรโดม –เรนโบว ์สปรงิ-เทาโป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นสู ่ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA)ซึง่เป็นศนูยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมอืของ
ชาวเมาร ีอาท ิการแกะสลักไม ้และการทอเครือ่งนุ่งหม่ พรอ้มชมบอ่น้ําพรุอ้น บอ่โคลน

เดอืด สิง่มหัศจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลังความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุง่จากพืน้ดนิโดยผสมแรธ่าตุ
ตา่งๆตามธรรมชาต ินําทา่นเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผา่นฟารม์เลีย้งแกะ ฟารม์กวาง 
ฟารม์วัว และเนนิเขานอ้ยใหญสู่เ่มอืงไวโตโมท่ีม่ถ้ํีาหนอนเรอืงแสงอันเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ทีม่ชี ือ่เสยีงนําทา่นสู ่อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญแ่หง่หนึง่ของเมอืง
โรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์า่งๆทีเ่ดนิเรยีงรายบนเวทใีหท้า่นชมและโชว์



 
ความสามารถของสายพันธุ ์ใหท้า่นสมัผัสถงึความน่ารักของการป้อนอาหารเจา้แกะตัวนอ้ย 
ประทับใจกับการชมการสาธติการตัดขนแกะ และการตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต ์ 
  นําทา่นเดนิทางสู ่เรนโบว ์สปรงิ (RAINBOW SPRINGS)สถานอนุรักษ์พันปลาเทรา้ ที่

มปีลาเทรา้นับหมืน่ตัวจากทะเลสาบมาวางไขต่ามธรรมชาติ  และทา่นยังสามารถชม ตน้

เฟิรน์สเีงนิ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของประเทศนวิซแีลนด์ นําทา่นเดนิ  ทางสู่  เมอืงเทาโป  
(Taupo)เมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ  

 
 

 

 
 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
พัก Lakeland Resort Taupoหรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที4่ ทะเลสาบเทาโป–น า้ตกฮกูา้–เมอืงไวโตโม–่ถ า้ไวโตโม ่- เมอืงออ๊คแลนด ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําทา่นชม  ทะเลสาบเทาโป  (Lake Taupo)ทะเลสาบน้ําจดื  ทีใ่หญท่ีส่ดุ ของประเทศ

นวิซแีลนดแ์ละเป็นแหลง่ทีอ่ยูข่องปลาเทรา้สรีุง้  (Rainbow Trout) ซึง่ทะเลสาบเกดิจาก

การทีภ่เูขาไฟ ระเบดิ แลว้ ทําลายสว่นยอดของภเูขาไฟไปเมื่ อราว 2,000 ปีมาแลว้  ตัง้อยู่
ใกลก้ับตน้น้ําไวกาโต ซึง่ เป็นแมน้ํ่าทีย่าวทีส่ดุ ในนวิซแีลนด ์นําทา่นชมน า้ตกฮูกา้  (Hu-

ka Falls) ตน้น้ําของแมน้ํ่าไวกาโต ไหลผา่นชัน้หนิ ทีเ่ป็นหนา้ผาสงู 11 เมตร เป็นน้ําตกที่
สวยงามอกีแหง่หนึง่ ซึง่ บรเิวณนี้มกีจิกรรมทีน่่าตืน่เตน้คอืการน่ังเรอืเร็วเจ็ทโบ๊ท (Jet boat 
adventure) และกระโดดบันจี้  (Bungy Jump) ทีเ่ป็นกจิกรรมยอดฮติของนักทอ่งเทีย่วที่

มาถงึประเทศนวิซแีลนด ์ 
(Option:การเลน่กจิกรรมพาดโผน อาทเิชน่ รายการเรอืเร็วเจ็ทโบ๊ท (Huka Jet Boat ราคา

โดยประมาณ  3,000 บาท) หรอืกระโดดบันจี้  (Bridge Bungy Jump)ราคาโดยประมาณ  
4,500 บาท สามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่ไดท้ีหั่วหนา้ทัวร)์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นออกเดนิทางเมอืงไวโตโม ่(Waitomo)ทีม่สีถานทีสํ่าคัญอกีแหง่ทีจ่ะพลาดไมไ่ด ้
เมือ่มาเทีย่วเกาะเหนือของประเทศนวิซแีลนด์ คอื เขา้ชมถ า้ไวโตโม(่Waitomo Glow-

worm Caves)ถ้ําทีม่หีนอนเรอืงแสง เปรยีบเสมอืนไดด้ดูาวอยูใ่ตโ้ลก  นอกจากนี้ยังมหีนิ
งอก หนิยอ้ยทีง่ดงามทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ  ถ้ําไวโตโมม่อีายมุากกวา่  30 ลา้นปีนํา

ทา่นลอ่งเรอื ชมถ้ําอันเงยีบสงบซึง่ เป็นทีอ่ยูข่องหนอนเรอืงแสงนับลา้นๆตัว ทีอ่ยูต่ามผนัง
ถ้ํา สอ่งแสงประกายระยบิระยับ เหมอืนกับดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามคํ่าคนื 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

  นําทา่น  เดนิทางกลับสู่  เมอืงออ๊คแลนด์ เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับหนึง่  เป็นเมอืงทีสํ่าคัญ
ทางดา้นการเรยีน การศกึษา การเงนิของนวิซแีลนดช์มอา่วทีส่วยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ย
ลํา 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Auckland City Hotelหรอืระดับใกลเ้คยีง 

  (น าทา่นนบัถอยหลงั Countdown ปีใหม่ 2020 ทา่นจะไดช้มพลุและแสง  ส ีเสยีง 
ณ เมอืงออ๊กแลนด์  ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทางวนัที่  28 ธนัวาคม  2562– 2 มกราคม  

2563) 
 

วนัที5่ อ็อคแลนด ์- เขาอเีดน - สะพานฮารเ์บอร ์– หอคอยสกาย ทาวเวอร–์ถนนควนี
สตรทีมอลล ์- VICTORIA MARKET - สนามบนิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําทา่นชม เมอืงอ็อคแลนด์ เมอืงทีใ่หญอ่ันดับหนึง่  เป็นเมอืงทีสํ่าคัญทางดา้นการคา้      

การศกึษา การเงนิ นําทา่นขึน้ เขาอเีดน (Mt.Eden)ภเูขาไฟทีด่ับแลว้ ทีส่ามารถมองเห็น

ทวิทัศน์ของเมอืงไดท้ัง้เมอืงแบบ 360 องศา นําทา่นชมทา่เรอืรมิอา่วทีส่วยงามเต็มไปดว้ย
เรอืนับรอ้ยลํา  ชมสะพานฮารเ์บอร์ นําทา่นผา่นชมยา่น  Queen streetทีเ่ป็นถนนสาย
สําคัญยา่นการคา้  และตกึสําคัญของเมอืง  หลังจากนัน้นําทา่นขึน้ชม หอคอยสกาย  ทาว

เวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตร โดดเดน่เป็นสญัลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์  
สกาย  ทาวเวอร์  จัดเป็นสิง่ปลกูสรา้งทีส่งูทีส่ดุในซกีโลกใต ้  เปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่ดอืน

สงิหาคมค.ศ.1997  โดยดา้นบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมอืงโอ๊คแลนดไ์ด ้
กวา้งไกลกวา่ 80 กโิลเมตร  หอคอยยอดแหลมแหง่นี้  ถอืเป็นสว่นหนึง่ของ  สกายซติีค้อม

เพล็กซ ์ซึง่ประกอบไปดว้ย คาสโิน ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง รา้นอาหาร บาร ์คาเฟ่ 
และโรงแรม เรยีกไดว้า่มคีรบทกุอยา่งไวค้อยใหบ้รกิารจากนัน้ให ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  ทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งอสิระในยา่นใจกลางเมอืงบน  ถนนควนีสตรทีมอลล์NEW MARKET 
และ VICTORIA MARKETอสิระใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย  ในเมอืง

บนถนนควนีส ์ซึง่เป็นแหลง่ขายสนิคา้นานาชนดิ และรา้นคา้ปลอดภาษี  ทีม่สีนิคา้มากมาย
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

เย็น  อสิระอาหารค า่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
 
 

 
 

 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิอ็อคแลนด์  เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
 

วนัที6่ กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ 
00.15น. ออกเดนิทางจากเมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายบนิมาเลเซยี  แอรไ์ลน์

เทีย่วบนิที ่MH132 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
07.40 น. เดนิทางถงึ  เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 



 
09.00 น. นําทา่นเดนิทางสู่  สนามบนิ สุวรรณภูม ิ โดยสายบนิ มาเลเซยี  แอรไ์ลน์  เทีย่วบนิที่  

MH784(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

10.15น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซี่า 

เพิม่ทา่นละ 

เดอืน พฤษภาคม 

14 – 19 พฤษภาคม 2563  45,999 45,999 44,999 9,900 รวมแลว้ 

เดอืน มถินุายน 

2 – 7 มถินุายน 2563  47,999 47,999 46,999 9,900 รวมแลว้ 

เดอืน กรกฎาคม 

3 – 8 กรกฎาคม 2563 
วนัอาสาฬหบชูา
,วนัเขา้พรรษา 

49,999 49,999 49,999 9,900 รวมแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท 

8. คา่ธรรมเนียมวซีา่นวิซแีลนด ์6,000บาท (ยืน่วซีา่เดีย่วทัง้กรุ๊ป) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ  อาทเิชน่  คา่อาหาร  เครือ่งดืม่  คา่ซกัรดี  คา่โทรศัพท์  

เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด  ตามธรรมเนยีม  90 ดอลลารน์วิซแีลนด(์ NZD) หรอื
ประมาณ 2,000 บาท รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่  2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ  2 ปี ณ วันเดนิทาง



 
กลับ (Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

 - โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
 -หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่  (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยัง

 ประสงคเ์ดนิทางตอ่)  โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น

ทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 การช าระคา่บรกิาร 

 -  กรณุาชําระมัดจําทา่นละ 20,000 บาท 
 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และสาํเนาหนา้พาสปอรต์  พรอ้มกับหลักฐานโอนเงนิมัดจํา 
 คา่ทัวร)์  
 -  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่  6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่  3 หนา้) 

**กรณุาตรวจสอบเอกสารทุกฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่  เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้  ไมส่ามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ  ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ  และในตา่งประเทศ  
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่
ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื  ไม่
วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ 

ขณะนีต้วัแทนพจิารณาวซีา่ไดย้า้ยไปเมอืงปกักิง่ ประเทศจนี ทกุอยา่งตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษเทา่น ัน้  

และการพจิารณาอาจจะนานกวา่เดมิ รบกวนทกุทา่นเตรยีมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย 
เพือ่ผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

และยืน่เอกสารผา่นศนูยย์ ืน่วซีา่ (TTSERVICE New Zealand) ยังตอ้งนําเลม่

พาสปอรต์ไปรดูเลม่เหมอืนเดมิ แตจ่ะไมนํ่าเลม่เขา้สถานฑตู สว่นผลวซีา่จะสง่มาทางที่
บรษัิทฯ เป็น E-Visa (กระดําษ A4) 

***การดําเนนิการยืน่วซีา่ใชร้ะยะเวลา 30 – 45 วัน นับรวมวันเสารอ์าทติย*์** 
**หากทา่นใดตอ้งการใชพ้าสปอรต์ เพือ่เดนิทางรบกวนแจง้กบับรษัิทฯ 

ลว่งหนา้ เพือ่ดําเนนิการคนืทา่นกลบัไป** 

 

หมายเหต ุ บรษัิทฯ จะดําเนนิการยืน่วซีา่แบบเดีย่วเทา่นัน้กรุ๊ปหรือแบบครอบครัวเท่าใด

สปอร์ตจ่าเป็นนว ี
1 . หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไปพรอ้มสําเนา 1 ชดุและ 

มหีนา้วา่งตดิกัน อยา่งนอ้ย 2 หนา้ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ รบกวนถา่ยเรคคอรด์ในเลม่แนบมา 
ดว้ย 

2 . รปูถา่ย 2 รปู ขนาด 1 นิว้ครึง่ หรอื 2 นิว้. 
***หา้มถา่ยจากมอืถอืเด็ดขาด*** 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 3. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน)**ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน 
การใชช้ือ่ของแตล่ะสถานฑตู)**ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 

หากเป็นภาษาไทย หรอื ทะเบยีนการคา้ภาษาไทย ตอ้งแปลทีส่ถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลที ่
ถูกตอ้งตามสถานฑูตตอ้งการเทา่น ัน้ 

3.1กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทั  ภาครฐั  / เอกชน/  รฐัวสิาหกจิ  :ใช  ้หนงัสอืรบัรองการ
ท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่ (ภาษาองักฤษเทา่น ัน้) ระบตํุาแหน่งอัตราเงนิเดอืน วันทีเ่ร ิม่เขา้

ทํางานมอีายไุมเ่กนิ1เดอืน 
3.2กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้ : ใช ้สําเนาหนังสอืรับรองบรษัิทฯหรอื
สําเนาทะเบยีนพาณชิยท์ีม่รีายชือ่ผูเ้ดนิทางและวัตถปุระสงคข์องบรษัิท  (ทีค่ัดไวไ้มเ่กนิ  6 เดอืน) 

แปลเป็นภาษาองักฤษ  
3.3  กรณีเกษยีณอายุ :ใช  ้หนังสอืรับรองการเกษียณอายกุารทํางาน  พรอ้มฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษหรอืพมิพโ์ดยผูเ้ดนิทาง  เป็นภาษาอังกฤษ  โดยระบวุันทีเ่กษียณ  ชือ่และทีอ่ยูข่อง
นายจา้ง ระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนลา่สดุ พรอ้มแนบ สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ (ถา้ม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา: ใช ้หนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษานัน้ วา่กําลังศกึษาอยู ่ 
ระบชุัน้ปีที ่
       ศกึษาพมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน หรอื กรณีปิดเทอมใชสํ้าเนาบัตร 

นักเรยีน พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ 
3.5 กรณีเป็นแมค่า้ , ท าธุรกจิสว่นตวั , ท าอาชพีอสิระตอ้งพมิพ์ หนังสอืชีแ้จง้เกีย่วกับอาชพี

ปัจจบุัน เป็นภาษาองักฤษ  โดยชีแ้จง้วา่  คา้ขายเกีย่วกับอะไร  รา้นคา้ตัง้อยูท่ีใ่ด  เปิดดําเนนิการ
มาแลว้กีปี่ มรีายไดต้อ่เดอืนเทา่ไร พรอ้มแนบ ส าเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษ ีมาดว้ย  

4. หลกัฐานการเงนิ(ประเภทออมทรพัย)์ 

4.1 ขอสเตทเมนท ์(Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ ออกจากธนาคาร ยอ้นหลัง 
6 เดอืน หรอืหนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank Certificate)ทีอ่อกจากทางธนาคาร

เทา่นัน้  ระบชุือ่เจา้ของบัญชทีีถ่กูตอ้งตรงตรงตามหนา้พาสปอรต์  พรอ้มประทับตราจากธนาคาร  
(ทกุทา่นตอ้งมหีลักฐานการเงนิในการยืน่วซีา่) 

4.2 กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่  ตอ้งออกหนงัสอื
รบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย( Bank Guarantee) เป็นภาษาอังกฤษ  แต่
อยา่งไรก็ตามโดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา  หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย  ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้ง

ทําจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลักษณ์อักษร
ดว้ย ) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปลีย่นชือ่ หรอื 
นามสกุล (ถา้ม)ี  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

หมายเหต.ุ. ตอ้งแปลจากสถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลทีถู่กตอ้งเทา่น ัน้  
6. ส าเนาทะเบยีนบา้น(พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

8. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 16ปีบรบิูรณ์: 
8.1 สูตบิตัรพรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลเทา่น ัน้) 

 8.2 หากไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา หรอื มารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอื มารดา ผูท้ ี ่
ไมไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้า 
เป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 8.3 หากไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้บดิาและมารดา พรอ้มกันทัง้คู ่จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา และ 
มารดาท ัง้คู ่อนุญาตใหเ้ดนิทางกบัใคร โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอื

หากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น 

(ขอ้มลูตรงนีท้างบรษิทัฯ จะน าลงกรอกในฟอรม์วซีา่ ส าคญัมาก ขอ้ใหทุ้กทา่นตอบความจรงิ 

แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที)่ 
 
 
 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   

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

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเ่กดิ 

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

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... .............. 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
...........................................................................................รหัสไปรษณีย์   ................ 
โทรศัพทบ์า้น .....................................................   มอืถอื .....................................................  

5. อาชพีปัจจบุัน ..............................................  ตําแหน่ง .....................................................  

ชือ่สถานทีทํ่างาน หรอืรา้นคา้ 

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

ทีอ่ยู.่.........................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์............................. 

โทรศัพทท์ีทํ่างาน ................................................   โทรสาร .........................................  
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   

(.....) แยกกันอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรณุากรอกรายละเอยีดของคูส่มรส 

ชือ่-นามสกลุ .................................................................   วัน-เดอืน-ปีเกดิ .......................... 
ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
...........................................................................................................................  

โทรศัพทท์ีบ่า้น ......................................................   มอืถอื ...................................................  

7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรณุาระบ ุ



 
 ชือ่-นามสกลุ  ..................................................... ..............   ความสมัพันธ ์........ 
 ชือ่-นามสกลุ  ...................................................................    ความสมัพันธ ์........ 

8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรณุาระบสุถาบันการศกึษา ......................................................  

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

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

โทรศัพท ์................................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่ ไมเ่คย     เคย ประเทศ

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

(ขอ้นี้สําคัญมาก หากขอ้มลูไมต่รงตามความเป็นจรงิจะมผีลทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่หรอืออกไมท่ันวัน

เดนิทาง) 

 ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1  หอ้งพักผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN) ............หอ้ง หรอื (DBL) ............หอ้ง    

 10.2   หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 

 10.3   หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4   หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 

 10.5  หอ้งพักผูใ้หญ่3ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.6  หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง    

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส  

อืน่ๆ............................................................ 
 


