 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรื อ Lakeland Queen
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

กำหนดกำรเดินทำง
เดือน ธันวำคม 2561

5 - 10

วันแรก

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์

15.00 น.

18.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบินไทย
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมำยเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ ำเมืองโดยเด็ดขำด )
ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 11 ชม.)

วันที่สอง

สนำมบินอ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล

10.45 น.

เดินทำงถึงเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ำเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซี แลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน เป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่กว้าง มีแม่น้ าที่สาคัญ Hamilton Gardens ซึ่ งมีดอกไม้สีสดใส
นานาชนิ ดที่มีชื่อเสี ยง จากสวนทัว่ โลก มาจัดไว้หลากหลายรู ปแบบ นอกจากนั้น Hamilton City ยังเป็ นเมืองที่
เหมาะแก่การเรี ยน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงคือ The Waikato University เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SUDIMA HOTEL HAMILTON หรื อเทียบเท่ ำ

กลำงวัน
บ่ ำย

คำ่

วันที่สำม

ฮอบบิตนั ( มำทำมำท่ ำ ) - TE PUIA – เมำรีโชว์ – โรโตรัว

เช้ ำ

นาท่านเดินทางสู่ เมื องมำทำมำท่ ำ (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ต้ งั อยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI
RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนื อของนิ วซี แลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อม
ไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ ม โดยเฉพาะฟาร์ มที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่ งของเมืองชื่อว่า บ้ ำนฮอบบิท( HOBBIT HOLES)
สถานที่หลักสาหรับถ่ายทาฉากภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยงจานวนหลายเรื่ อง เช่น ปี เตอร์ แจ็คสัน ( PETER JACKSON)
ภาพยนตร์ ไตรภาคเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบาล
นิวซี แลนด์ได้ตดั สิ นใจปรับให้สถานที่แห่งนี้ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตนั (HOBBITON)
เป็ นหมู่บา้ นซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ แบ๊กเอนด์ อันเป็ นเนิ นสู งอยู่เหนื อเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็ นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้ นส์
โฟรโด แบ๊ ก กิ้ น ส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่ น้ ี ย งั เป็ นจุ ด เริ่ มต้นและจุ ด สุ ด ท้า ยของการผจญภัย ในนิ ย ายเรื่ อง
เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์
รับประทำนอำหำรภำยใน HOBITTION

เที่ยง

คำ่

นาท่านเดินทางสู่ เมื องโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็ นมีที่มีพลังความร้ อนใต้พิภพ และมีชาวเมารี อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวน
มากและยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนือ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อ
โคลนร้ อนมากมาย ทาให้เป็ นที่มาของชื่อเรี ยกขานอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ว่า เมืองแห่งซัลเฟอร์ (Sulphur City)
เพราะบรรดาบ่อโคลนทั้งหลายนี้ ได้ปล่อยซัลเฟอร์ หรื อ กามะถันออกมากระจายไปทัว่ เมือง นอกจากนี้ ยงั มีบ่อ
น้ าแร่ น้ าพุร้อนมากมายทาให้เมืองโรโตรัวกลายเป็ นเมืองสปาธรรมชาติช้นั เยี่ยมของนิวซี แลนด์อีกด้วย นาท่านสู่
TE PUIA ศูนย์ วัฒนธรรมชำวเมำรี เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ การ
แกะสลักไม้ การทอเครื่ องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้ อนใต้พิภพ
ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้ อนใต้พ้ืนดินในบริ เวณนี้ ข้างในศูนย์มี
ชาวเมารี มาสาธิตการแกะสลักไม้และทาเครื่ องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรื อโบราณตั้ง
แสดง มีการแสดงระบาเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
รับประทำนอำหำรแบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชำวเมำรี พร้ อมกำรแสดง โชว์พื้นเมืองของชำวเมำรี
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สี่

โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตำโป – น้ำตกฮูก้ำ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำภำยในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาเทร้ า ที่มีจานวนนับหมื่นตัว
จากทะเลสาบมาวางไข่ ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิ ร์ นสี เ งิ นสัญ ลัก ษณ์ ของประเทศ จากนั้นน าท่านสู่ อโกรโดม
(AGRODOME) เป็ นฟาร์ มเลี้ยงแกะซึ่ งปรับปรุ งเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือ
การตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่ งในประเทศนิ วซี แลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัด
ขนแกะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดน้ านมวัว
และ การแสดงสุนขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุนขั แสนรู้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทางสู่ เมืองเตำโป เมืองซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเตาโปซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เกิด จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาด
ใหญ่และลึก ที่สุดของประเทศนิ วซี แลนด์เป็ นเมื องตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้ าท์ แวะน้ าตกฮูก้า
น้ าตกสี ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณน้ าที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ กาเนิดมาจากแม่น้ าไวกาโต้
ซึ่ งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

วันที่ห้ำ

ล่ องเรื อ LAKELAND QUEEN – อ๊ อคแลนด์

เช้ ำ

นำท่ ำนรับประทำนอำหำรเช้ ำแบบบุฟเฟต์ พร้ อมล่ องเรื อ Lakeland Queen ชมทะเลสำบโรโตรัว ชมความงามของ
ทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่ งนี้ ได้ชื่อมาจากภาษาเมารี แปลว่า ทะเลสาบแห่ งที่สอง เป็ นทะเลสาบที่เกิ ดจาก
ภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปี ก่อนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่งในบริ เวณที่อยูใ่ กล้กนั นี้ ชมทัศนี ยภาพ
ที่งดงามของเมืองโรโตรัว จากนั้นนาท่าน เดินทำงกลับสู่ เมื องอ๊ อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่
สาคัญทางด้านการเรี ยน การศึกษา การเงินของนิวซี แลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลา ชมสะพานฮา
เบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขา จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์ แนล ถนนที่เป็ นที่ต้ งั
ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้น ให้ ท่ า นช้อ ปปิ้ งอย่า งอิ ส ระในย่า นใจกลางเมื อ งบนถนนควี น สตรี ทมอลล์ NEW MARKET และ
VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือ กซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในเมือ งบนถนนควีนส์ ซึ่ ง เป็ น
แหล่งขายสิ นค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (อำหำรไทย)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SCENIC HOTEL AUCKLAND หรื อเทียบเท่ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

วันที่หก

สนำมบินอ๊ อคแลนด์ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
ออกเดินทำงจำกซิดนีย์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจตลอดกำรเดินทำง

น.
20.25 น.
13.10



*** สำยกำรบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำงวันที่ : 5 – 10 ธันวำคม 2561
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

61,900.12,900.-

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ

***สำหรับรำยกำรนี้ ไม่ มหี ้ องพัก Triple Room***
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** รำคำนีอ้ ำจมีกำรปรับเปลีย่ นในกรณีที่คณะผู้เดินทำงมีไม่ ถงึ 15 ท่ ำน ***
*** รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินระหว่ ำงประเทศ และ ภำยในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** ไม่ รวมค่ำวีซ่ำเดีย่ ว 6,100 บำท ต่ อ ท่ ำน / วีซ่ำกรุ๊ ป 3,600 บำท ต่ อ ท่ ำน ***
ทิปเจ้ ำหน้ ำที่ขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ท่ ำนละ 6 NZD ( ต่ อวันในกำรเดินทำง )
เพื่อขวัญและกำลังใจของเจ้ ำหน้ ำทีน่ ะคะ
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ *วีซ่ำเดี่ยว 6,100 บำท ต่อ ท่ ำน / วีซ่ำกรุ๊ป 3,600 บำท ต่อ ท่ ำน*
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรี ยญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 15 เหรี ยญนิวซี แลนด์ดอลล่า)
ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรี ยญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 15 เหรี ยญนิวซี แลนด์ดอลล่า)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ทิปเจ้าหน้าที่ขบั รถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง )

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 16,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 21,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรำนต์)
กรณี ที่ลูกค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ แจ้งกับทำงบริษัทให้ ทรำบตั้งแต่ทำกำรจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัว ร์ ส่ว นที่ เ หลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อ นการเดิ นทางอย่างน้อ ย 14 วันทาการ หรื อก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัว ร์ ส่ว นที่ เ หลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อ นการเดิ นทางอย่างน้อ ย 30 วันทาการ หรื อก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรำนต์)
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำ นิวซีแลนด์ ไม่ ทันกำหนดและทำงบริษัทฯต้ องออกตั๋วกับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้องจ่ำยเงินค่ำทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนกำรออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกำล เช่ น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ช่ วงเดือนตุลำคม ต้องยกเลิกล่ วงหน้ ำก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ำมัดจำ
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน และ ผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กับทำงบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
** กำรยื่นขอวีซ่ำประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 15 วันทำกำร) **
*** เนื่ องจำกสถำนทูตนิวซีแลนด์ เปลี่ยนระเบียบใหม่ กำรยื่นขอวีซ่ำนิวซีแลนด์ ต้องส่ งเอกสำรไปพิจำรณำที่ต่ำงประเทศ
เพรำะฉะนั้นเอกสำรที่ยื่นจะต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น ***
1. สำหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณีท่ำนที่มีพำสปอร์ ตเล่ มเก่ ำให้ แนบมำด้ วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน ต้องแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บา้ น / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็ นภำษำอังกฤษ
กรณี ที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร ต้องแปลเป็ น
ภำษำอังกฤษ

หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็ นภำษำอังกฤษ ชื่ อ – นำมสกุล ตรงตำมหน้ ำ PASSPORT
(อัพเดตยอดเงินก่อนวันทีจ่ ะยื่นวีซ่ำไม่เกิน 30 วัน)
จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกจำกธนำคำร (BANK CERTIFICATE) *** ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำนิวซีแลนด์ ไม่ได้ ***

หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงำนบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภำษำอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ำของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
แปลเป็ นภำษำอังกฤษ และ พร้ อมประทับตรำยำงบริษัท

3. กรณีทำธุรกิจส่ วนตัว (แต่ไม่ ได้ จดทะเบียนกำรค้ำ) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)
4. กรณีข้ำรำชกำร ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตรข้าราชการ
เพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ที่เดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ตัวจริงภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ทาจากที่ว่าการอาเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา(ภำษำอังกฤษ)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ตัวจริงภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
กรณี ผเู้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ ) (ภำษำอังกฤษ)
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา) (ภำษำอังกฤษ)
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง (ภำษำอังกฤษ)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา(ภำษำอังกฤษ)
กรณีที่บิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ภำษำอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรื อ มารดา (ภำษำอังกฤษ)
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั บุตร (ภำษำอังกฤษ)
4. สำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ ตต่ำงประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ผลวีซ่ำขึน้ อยู่กับทำงสถำนทูต)
หมำยเหตุวซี ่ ำ
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ำกรุ๊ป วีซ่ำจะไม่ ตดิ ในเล่ มพำสปอร์ ตและต้องเดินทำงไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ ำนั้น ค่ำวีซ่ำท่ ำนละ 3,600 บำท
กรณีที่ผ้เู ดินทำง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยว ค่ำวีซ่ำท่ ำนละ 6,100 บำท
*** กรุณำจัดเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***

หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ ม เรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่ วมมื อในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำย
สุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่ งเจ้ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำง
บริษัทใคร่ ขอรบกวนท่ ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ ำวด้ วยเช่ นกัน
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับ ผิดชอบในกรณี ที่ก องตรวจคนเข้าเมื องห้ามผูเ้ ดิ นทาง เนื่ อ งจากมี สิ่งผิดกฎหมาย หรื อ สิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรื อบางส่วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจำกกำรท่ องเที่ยวนี้เป็ น
กำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธหรื อสละ
สิ ทธิ์ในกำรใช้ บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผ้เู ดินทำงตำ่ กว่ำ 20 ท่ ำน โดยที่จะแจ้งให้ ผ้เู ดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน 15 วัน
*********************************************

แบบฟอร์ มสำหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่ำประเทศนิวซีแลนด์
*** กรุ ณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง ***
*** กรุ ณำกรอกข้ อมูลเป็ นภำษำอังกฤษ เท่ ำนั้น***
ชื่ อ-นำมสกุล ผู้เดินทำง ภำษำไทย .................................................................................................................................................................................
ชื่ อ-นำมสกุล ผู้เดินทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสื อเดินทำง ................................................................................................................. ..........................
คุณมีกำรเปลีย่ นชื่ อ - นำมสกุลหรื อไม่ (ถ้ ำมีโปรดระบุชื่อ – นำมสกุล เดิม ).....................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ................................... เชื้อชำติ .............................. สัญชำติ........................ สถำนทีเ่ กิด............................ประเทศ ...... ......................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน เลขที่ .................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้ำน / ถนน .........................................................................
แขวง …………………...………… เขต …………………......………. จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ……….......
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ..................................................... ทีท่ ำงำน ....................................................... มือถือ ............................................................
E-Mail ........................................................................................................................ ...................................................................................................
สถำนภำพ ............ โสด
............ แต่งงำนแล้ว (แต่ไม่ได้ จดทะเบียน)

........... หย่ำ และมีทะเบียนหย่ำ (ต้องนำมำแสดงด้ วย)
............ แต่งงำน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนำมำแสดงด้ วย)

ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติม
ชื่ อ - นำมสกุล ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของคู่สมรส .................................. จังหวัดทีเ่ กิด ...................................... หมำยเลขบัตรประชำชน ..................................................
เชื้อชำติ ................................................. สัญชำติ .................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำนของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่ ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้ำน / ถนน ………………………......
แขวง …………………………… เขต .................................................. จั ง หวัด ............................................................
รหัสไปรษณีย์……….........
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ............................................... มือถือ ..................................................
E-Mail ........................................................................................................................ ....................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทำงเกีย่ วกับด้ ำนอำชีพ กำรงำน ( โปรดระบุเป็ นภำษำอังกฤษ)
ชื่ อบริษัททีท่ ำงำน .......................................................................................................... .................................................................................................
วันทีเ่ ริ่มกำรทำงำน ...................................... ตำแหน่ งงำน ................................................... ........................ เงินเดือน ................................... บำท
ทีอ่ ยู่ของบริษัททีท่ ำงำน เลขที่ .....................หมู่ ...............ซอย ........................................... หมู่บ้ำน / ถนน ..................................................................
แขวง ............................................ เขต ..................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ …………….......
มีหนังสื อเดินทำงมำแล้วทั้งหมด ......................... เล่ม
หมำยเลขหนังสื อเดินทำงเล่มเก่ำ .................................................................................
วันทีอ่ อก ...................................................................................... หมดอำยุ ...................................................................................................................
หนังสื อเดินทำงปัจจุบันเลขที่ ............................................................ วันทีอ่ อก.....................................หมดอำยุ...........................................................
วัตถุประสงค์ในกำรไปนิวซีแลนด์ ..................................................................................................................................................................................
ท่ำนเคยได้ รับกำรปฏิเสธวีซ่ำนิวซีแลนด์ หรื อ ประเทศอื่นๆ หรื อไม่ ......................................................................................................... .....................

