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Beautiful of  Kiwi Land 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS 

เดนิทาง สิงหาคม – กันยายน 62  

เร่ิมต้นเพียง  55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร์ - เวลลงิตนั 

วนัที่ 2. เวลลงิตนั – พิพิธภัณฑ์เทปาป้า – เขาวิคทอเรีย - เมืองพลัเมอร์สตนั นอร์ท 

วนัที่ 3. ทะเลสาบเทาโป – น า้ตกฮูก้า - TE PUIA - เรนโบว์ สปริง – อโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมืองเมารี 

วนัที่ 4. หมู่บ้านของชาวฮอบบิท – ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์ 

วนัที่ 5. อ็อคแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ – เขาอีเดน - ช้อปปิง้ ย่านควีนส์ สตรีท – สนามบิน 

วนัที่ 6. อ็อคแลนด์ – สงิคโปร์ – กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เวลลิงตัน 
12.30 น. 

 
15.30 น. 
18.55 น. 
19.45 น. 

 

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ Q เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 
(SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสู ่สิงคโปร์  โดยสายการบิน สงิคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 977  
เดินทางถงึประเทศสงิคโปร์ รอเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อไปยงัเมืองเวลลิงตัน  
ออกเดินทางสูเ่มืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ SQ 247 
 

วันท่ี 2 เวลลิงตัน – พพิธิภัณฑ์เทปาป้า – เขาวคิทอเรีย - เมืองพัลเมอร์สตัน นอร์ท 
12.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวลลิงตัน เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เทปาป้า (Te Papa) ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สดุในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีที่น าเสนอเร่ืองราวต่างๆของชาวเมารี

และประวัติความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างน่าสนใจอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิง้ใจกลางเมือง  จากนัน้น าท่าน
เดินทางสูเ่ขาวิคทอเรีย (Mt. Victoria) ชมสวนสาธารณะและวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอย่างกว้างไกล บ้านเรือนที่ตัง้
อยู่บนเนินเขา รายล้อมด้วยท่าเรือน า้ลกึ อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางทางการเมือง การปกครอง ชมตกึรัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึง้ที่แปลกตา และ
ชมอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่สวยงาม จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองพัลเมอร์สตัน นอร์ท (Palmerston North) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั DISTINCTION HOTEL PALMERSTON NORTH หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 3 
ทะเลสาบเทาโป – น า้ตกฮูก้า - TE PUIA - เรนโบว์ สปริง – อโกรโดม - ชมโชว์การ
แสดงของชาวพืน้เมืองเมารี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ซึง่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้า

สีรุ้ง น าท่านชมน า้ตกฮูก้า (Huka Fall) อันงดงามของแม่น า้ไวคาโตที่ไหลเชี่ยวกราดผ่านช่องเขาแคบและชัน้หินสงูลงมากลายเป็น
น า้ตกที่งดงามนกัโดยเฉพาะยามต้องแสงแดด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์การฝีมือของชาวเมารี ไม่ว่าจะ

เป็น การแกะสลกัไม้ หรือการทอเคร่ืองนุ่งห่มที่เป็นเอกลกัษณ์ พร้อมชมบ่อน า้พรุ้อน บ่อโคลนเดือด สิง่มหัศจรรย์ที่เกิดขึน้จากพลงัความ
ร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพืน้ดินโดยผสมแร่ธาตตุ่างๆตามธรรมชาติน าความร้อนจากใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอีกหนึ่งวิถี
ที่เป็นเอกลกัษณ์ประจ าถ่ิน คือสามารถปรุงอาหารจากการน าเนือ้สตัว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุและน ามารับประทานได้ 
โดยชาวเมารีเรียกอาหารประเภทนีว้่าฮงังิ (HANGI) นอกจากอาหาร การแสดง ที่น่าสนใจของชนเผ่าพืน้เมืองที่ เรียกว่าเมารีนีแ้ล้ว โรโต
รัวยงัมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ส าคญัของเกาะเหนืออีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง (Rainbow Springs) สถาน
อนรัุกษ์พนัธุ์ปลาเทร้าท์นบัหมื่นตวัที่มาวางไข่ตามธรรมชาติบริเวณทะเลสาบ อีกทัง้ยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ได้อีกด้วย จากนัน้น าท่านสู ่อโกรโดม (Agrodome) ฟาร์มเลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของ
แกะพนัธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์  ให้ท่านสมัผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้า
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แกะตวัน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสนุขัแสนรู้จากนัน้เดินทางกลบัสู ่ เมืองโรโตรัว 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมืองเมารี 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั COPTHORNE HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 หมู่บ้านของชาวฮอบบิท – ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านตามรอยหนงัดงัลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท สมัผัสสถานที่ถ่ายท า ณ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท แห่งเมือง
มาตามาตา (Hobbiton Movie Set) ฟาร์มเลีย้งแกะอนักว้างใหญ่ และธรรมชาติอนังดงามของเทือกเขาไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) 
น าชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit ที่เรียงรายอยู่มากถงึ 44 หลงั แต่ละหลงัมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัออกไป บ้างก็
ปกคลมุไปด้วยหญ้าและบ้างก็ประดบัด้วยไม้ดอกอนังดงามหน้าบ้าน เป็นบรรยากาศเมืองเลก็น่ารักที่ชวนไปสมัผสัย่ิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางผ่านบรรยากาศธรรมชาติที่กลมกลนืในวิถีชีวิตแบบคนท้องถ่ินทัง้ฟาร์มเลีย้งแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อย

ใหญ่ ไปยงัเมืองไวโตโม่ (Waitomo)ที่ตัง้ของถ า้หนอนเรืองแสงอันลือชื่อที่ห้ามพลาดในการมาเยือนเมืองนี ้น าท่านเข้าชม ถ า้หนอน
เรืองแสงไวโตโม่ (Waitomo Caves) ถ า้ที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากของหนอนเรืองแสงนับล้านตัว ที่พากันเปล่งแสง
เป็นประกายระยิบระยบั ดัง่ดวงดาวบนท้องฟ้าที่เปร่งประกายยามค ่าคืน โดยล่องเรือเข้าไปในถ า้พร้อมทัง้มีมัคคุเทศก์ท้องถ่ินบรรยาย
และน าชมถ า้อนัเงียบสงบ อีกทัง้ความงดงามของถ า้หินงอกหินย้อยนวัตกรรมจากธรรมชาติที่รอการไปเยือนของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองอ็อคแลนด์ (Auckland) เมืองที่ใหญ่อนัดบัหนึง่ ซึง่เป็นศนูย์กลางส าคญัในด้าน ทัง้การค้า การศกึษา 
การเงิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตัง้อยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตาและอ่าวมานูเกาเป็นเมืองที่ส าคัญ

ทางด้านการค้า การศกึษา การเงิน น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวอนังดงามที่เต็มไปด้วยเรือน้อยใหญ่นบัร้อยล าที่เทียบท่าอยู่ ท่านจะสามารถ
มองเห็นสะพานฮาร์เบอร์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านขึน้ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์ทัง้เมืองได้อย่างชัดเจนในแบบพาโนราม่า  จากนัน้น า

ท่านเข้าสูใ่จกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตัง้ของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้เลือกซือ้สินค้า
ต่างๆตามอธัยาศยับนถนนควีนส์ ซึง่เป็นแหลง่ขายสนิค้านานาชนิดมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สงิคโปร์ โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ (NZ) เทีย่วบินที่ NZ 282  
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วันท่ี 6 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
06.40 น. เดินทางถงึเมืองสิงคโปร์ จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ 

09.35 น. ออกเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เที่ยวบินที่ SQ 972 

11.05 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ Beautiful of  Kiwi Land 
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 08-13 ส.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 5,900.- 

วันท่ี 29 ส.ค.-03 ก.ย. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 58,900.- 5,900.- 

วันที่ 05-10 ก.ย. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 58,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (ประมาณ 5,500 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ (20 NZD) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 NZD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่นวิซแีลนด ์

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 20 วนัท าการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)   

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 

6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของคน

ออกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 
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CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

7.  ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่านวิซแีลนด ์

(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 ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………..........…… 
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หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้......................................อเีมล........................................... 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

    ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

    วัน/เดอืน/ปีทีเ่ร ิม่ท างาน (ส าหรับนักเรยีน กรอกวัน/เดอืน/ปีทีเ่ร ิม่หลักสตูร) ...................................... 

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

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

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

    ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่(ทีท่ างานเกา่) 

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

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

   วัน/เดอืน/ปีทีเ่ร ิม่ท างาน ...................................วัน/เดอืน/ปีทีอ่อกจากงาน................................. 

 

14. ขอ้มูลเกีย่วกบัครอบครวัของทา่น  

กรณีท่ีท่านสมรส ท้ังจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน, หย่าร้าง, เป็นหม้าย 

1. ช่ือ-นามสกุล คูส่มรส………………………………………………………….…………. 

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

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................จังหวดัท่ีเกิด………....……………….....…........ 

เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................................................... 

สถานภาพ......................................................................................................................... 
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เบอร์มือถือ……………………………………อิเมล์............................................................... 

หมายเลขพาสปอร์ต…………………………วันหมดอายุของพาสปอร์ต………………..……… 

 

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

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

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................จังหวดัท่ีเกิด………....……………….....…........ 

เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................................................... 

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

เบอร์มือถือ……………………………………อิเมล์............................................................... 

หมายเลขพาสปอร์ต…………………………วันหมดอายุของพาสปอร์ต………………..……… 

 

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

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

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................จังหวดัท่ีเกิด………....……………….....…........ 

เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................................................... 

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

เบอร์มอืถือ……………………………………อิเมล์............................................................... 

หมายเลขพาสปอร์ต…………………………วันหมดอายุของพาสปอร์ต………………..……… 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

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

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

                                                                                     ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น…………………………………. 
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                                                              ทีอ่ยู ่............................................................................. 

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เชค็เดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                      อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

 

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

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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