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เอ พลสั ทราเวิล  น าท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์ชมฮอบบิตตนั มูวีเซด็หมูบ่า้นชาวฮอบ
บิตของภาพยนตรเ์รื่องดงั  “The Lord of The Rings”  และเรื่อง “The Hobbit : 

An Unexpected Journey” ท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัผูค้นทัว่โลก  
 ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงทีส่าํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ซึง่เป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

ชมบ่อน้ําพุรอ้น บ่อโคลนเดอืด 
 เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเทรา้ และชมสตัวพ์ืน้เมอืงของนิวซแีลนด ์
 อโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวั ชมการแสดงของแกะพนัธุต่์างๆ 
 ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งทีอ่าศยัของปลาเทรา้สรีุง้

อาศยัอยู ่  
  ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัดัง่

ดวงดาวบนทอ้งฟ้า  

  หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่่ายทาํ
ภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรื่อง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ  

  

  

  

  

  

  

  
 ก าหนดการเดินทาง       11 – 16 เมษายน 2557 ( สงกรานต ์) 
        1 – 6 พฤษภาคม 2557 (วนัแรงงานและฉัตรมงคล ) 
        13 – 18 พฤษภาคม 2557 ( วนัวิสาขบชูา )     
  
วนัแรก  กรงุเทพฯ  – ออ็คแลนด์ 

16.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอรส์าย
การบินไทย (TG) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง  

18.25 น.  เหริฟ้าสู ่ออ็คแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด์  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 491  
 



 

  

 

วนัท่ีสอง  ออ็คแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์– ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปป้ิง - นัง่เรือข้ามฝากไปท่ีเดวอนฟอรต์ 

11.05 น.  เดนิทางถงึ เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซแีลนด ์หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําท่านเดนิทางสูต่วัเมอืง 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

ชมเมอืงออ็คแลนด์ เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่ง และเป็นเมอืงทีส่าํคญัทางดา้นการคา้ 
การศกึษา การเงนิ นําท่านชมท่าเรอืรมิอ่าวทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลํา  ชม
สะพานฮารเ์บอร ์ชมเขาอีเดน ภเูขาไฟทีด่บัแลว้ สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืง
ออ็คแลนดแ์ลนดท์ัง้เมอืงไดอ้ย่างชดัเจนแบบ 360 องศา จากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

และเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยับนถนนควนีส ์ ซึง่เป็นแหล่งขายสนิคา้นานาชนิด  
จากนัน้นําท่านขึน้เรอืขา้มฝากจากเมืองอ๊อคแลนดส์ูท่่าเรอืเดวอนฟอรต์ใหท้่านได้
ผา่นชมอ่าวทีเ่ตม็ไปดว้ยเรอืใบและผนืน้ําสฟ้ีาครามของอ่าวอ๊อคแลนดจ์นถงึท่าเรอื 
เดวอนฟอรต์ใหท้่านไดช้มอาคารบา้นเรอืนรวมถงึรา้นกาแฟที น่ารกัรา้นคา้ทีข่ายงาน
ศลิปะมากมายไมว่า่จะเป็นภาพวาด รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเครือ่งแกว้ ตามแนว
ถนนวคิตอเรยี จากนัน้ใหท้่านเดนิขึน้ไปชมววิของเมอืงทีเ่มา้ท์วคิตอเรียทีส่ามารถ
มองเหน็ววิทีส่วยงามอกีมมุของเมอืงอ๊อคแลนด ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั   AUCKLAND CITY  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  ออ็คแลนด ์–  มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟารม์   -  โรโตรวั -  ชมศนูยว์ฒันธรรมของชาว
เมารี – การแสดงของชาวเมารี  พร้อมอาหารค า่ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา เยีย่มชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON 
MOVIE SET )  สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรไ์ตรภาค
ฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ ชืน่ชมพื้นทีอ่นัสวยงามของ
ฟารม์เลี้ยงแกะ ทีม่พีื้นทีม่ากกวา่พนัเอเคอร ์ประกอบกบัววิทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไม
เรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อนัตระการตา  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   
จากนัน้เดนิทางสู ่ เมืองโรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีช่าวเมารี
อาศยัอยู่เป็นจํานวนมากเพราะเป็นเมอืงทีม่คีวามรอ้นจากใตด้นิทีส่ามารถปรงุอาหาร
ไดโ้ดยการนําเนื้อสตัวไ์ปฝงัในดนิทีม่คีวามรอ้นสงูจนกวา่จะสกุ อาหารนี้ชาวเมารี
เรยีกวา่แฮงง ิ (HANGI) นอกจากนี้เมอืงโรโตรวัยงัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่าํคญัของเกาะ
เหนือทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมากทีส่ดุ นําท่านสู่ TE PUIA ซึง่เป็นศนูย์วฒันธรรมและศนูย์
ฝึกหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมารี อาท ิ การแกะสลกัไม ้และการทอเครือ่งนุ่งห่ม 
พรอ้มชมบอ่น้ําพุรอ้น บอ่โคลนเดอืด สิง่มหศัจรรย์ทีเ่กดิขึน้จากพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุ่ง จากพื้นดนิโดย
ผสมแรธ่าตุต่างๆตามธรรมชาติ  

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี  พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมารี  

วนัท่ีส่ี       โรโตรวั– เรนโบว ์สปริงส ์– อโกรโดม –ศนูยว์ฒันธรรมเมารี - ทะเลสาบเทาโป ชมน ้าตกฮกู้า –  
  ชมการกระโดดบนัจี้ - โรโตรวั 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 

  

 นําท่านเดนิทางสู ่เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรกัษ์พนัปลาเทร้า ทีม่ปีลาเทรา้นบัหมืน่ตวั
จากทะเลสาบมาวางไขต่ามธรรมชาต ิ และท่านยงัสามารถชมตน้เฟิรน์สเีงนิซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ
นิวซแีลนด ์ นําท่านสู ่อโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืง
โรโตรวั ชมการแสดงของแกะพนัธุ์ต่างๆทีเ่ดนิเรยีงรายบนเวทใีหท้่านชมและแสดง
ความสามารถของแกะทีม่คีวามแตกต่างกนัของสายพนัธุ์ต่างๆ ใหท้่านสมัผสัถงึความ
น่ารกัของการป้อนอาหารเจ้าแกะตวัน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตดัขนแกะ  
และการตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดนิทางสู ่ ทะเลสาบเทาโป ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศนิวซแีลนด์
และเป็นแหล่งทีอ่ยู่ของปลาเทรา้สรีุง้ นําท่านชมน ้าตกฮกู้า อนังดงามของแมน้ํ่าไวคาโต
กระโจนผา่นชอ่งเขาแคบ ๆ และขา้มชัน้หนิสงู 11 เมตร กลายเป็นน้ําตกทีส่วยงามยาม
ตอ้งแสงแดด นอกจากนี้ยงัไหท้่านได้ ชมการนัง่เรือเรว็เจท๊โบท๊ ทีต่ื่นเตน้ของเกาะ
เหนือ และชมการกระโดดบนัจี ้ ทีเ่ป็นกฬีายอดนิยมเพื่อทดสอบความกลา้จาก
นกัท่องเทีย่วทัว่โลกเมือ่มาเยอืนนิวซแีลนด์(รายการเจท็โบ๊ทและการกระโดดบนัจี้ เป็น
ทวัรน์อกรายการ ส าหรบัท่านทีต่อ้งการจะรว่มสนุกกบักจิกรรมต่างๆ กรณุาตดิต่อ
หวัหน้าทวัร)์ นําท่านเดนิทางกลบัเมืองโรโตรวั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  SUDIMA HOTEL ROTORUA  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า   โรโตรวั  – ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่  – ออ็คแลนด ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นําท่านเดนิทางจากทะเลสาบเทาโปผา่นฟารม์เลี้ยงแกะ ฟารม์กวาง ฟารม์ววั และเนิน  
  เขาน้อยใหญ่สูเ่มอืงไวโตโม ่ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ บารบี์คิว ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําท่านเขา้ชม ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่  (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่หีนอน
เรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั  ดัง่ดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามคํ่า
 คนืนบัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีห่าดไูดย้าก โดยไกดท์อ้งถิน่จะนําท่านนัง่เรอืเขา้
ไปในถํ้าอนัเงยีบสงบอนัเป็นทีอ่ยู่ของหนอนเรอืงแสง และท่านจะไดช้มความ งดงามของ
ถํ้าหนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ หลงัจากนัน้นําท่านกลบั เมืองออ็คแลนด์  
อสิระใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ  ตามอธัยาศยั ซึง่บนถนนควนีส์  ซึง่เป็น
แหล่งขายสนิคา้นานาชนิดใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อหรอืจะเขา้ชมคาสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ
นิวซแีลนดอ์กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ร้านอาหารไทย   
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  AUCKLAND CITY  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก  ออ็คแลนด ์ – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 ใหท้่านไดอ้สิระตามอธัยาศยัหรอืจะเดนิเล่นรมิอ่าว ชอ้ปป้ิงย่านควนีสส์ตรที  หรอืจะเล่นคาสใินทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ประเทศนิวซแีลนด ์ จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตขิองเมอืงอ๊อคแลนด ์  

13.10 น. ออกเดนิสู่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ TG492 
20.25 น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ 
 



 

  

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

NZ North Island 6 day ( The Hobbit ) 
ก าหนดการเดินทาง       11 – 16 เมษายน 2557 ( สงกรานต ์) 
        1 – 6 พฤษภาคม 2557 (วนัแรงงานและฉัตรมงคล ) 
        13 – 18 พฤษภาคม 2557 ( วนัวิสาขบชูา )  
   
      อตัราค่าบริการ 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

11 -16 เมษายน57 
สงกรานต ์ 

ราคารวมตัว๋ 
1-6 / 13-18  

พฤษภาคม 57 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่  ( หอ้งคู ่) 68,900.- 67,900.- 34,900.- 
เดก็อายุตํากวา่ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  64,900.- 63,900.- 31,900.- 
เดก็อายุตํากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 60,900.- 59,900.- 29,900.- 
เดก็อายุตํากวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 56,900.- 55,900.- 27,900.- 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  6,900.- 6,900.- 6,900.- 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,000.- 1,000.- 1,000.- 
*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ ำนวน 15 ทำ่น ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต า่กวา่ 15 ท่าน 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ราคาน้ีบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน ้ามันของสายการบนิ 

อัตรานีไ้ม่รวม  วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท และวี่ซ่าเดี่ยว  5,100 บาท  
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่านขึน้ไป หากจาํนวนผูโ้ดยสารตํ่ากว่า 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา  
*** บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG)  
 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ( เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั )   
 ค่าน ้ามนัจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่  6 มกราคม 2557   และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคา

ตามภาษีน ้ามนัหากสายการบินมีการปรับเพิ่มข้ึนหลงัจากน้ี 
อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรดี ฯลฯ  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 



 

  

 คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะ
ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญไมม่พีนกังานยกกระเป๋า  

 คา่วซี่าประเทศนิวซแีลนดเ์ริม่วนัที ่ค่าวีซ่าเปลี่ยนเป็น วีซ่ากรุป๊ 2,900 บาท และ วีซ่าเด่ียว  5,100 บาท 
 

 เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง
บรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซี่า กอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห์ ) ในขอการทํา
วซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์หากเอกสารท่านล่าชา้ไมท่นักาํหนดหรอืไมค่รบตามมาตรฐานทีส่ถานทูตกาํหนดในเรือ่งการงาน 
และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลทําใหส้ถานทูตปฏเิสธการออกวซี่า  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกา รคนื
เงนิคา่มดัจําทัง้หมด หรอืหากออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไมส่ามารถคนืคา่ตัว๋ไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ 

 ส าหรับค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ หากไม่ไดรั้บเงินครบทั้งหมด
ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

การยกเลกิ 
 แจง้ล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 50 วนั กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 20 – 49 วนั กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจําท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 10 – 19 วนั กอ่นเดนิทาง หกัคา่ดาํเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท หากออกตัว๋แลว้จะไมค่นืเ งนิคา่ตัว๋ 

หรอืกรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจํา 10,000 บาทหรอืคา่ใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร์ 
 แจง้ล่วงหน้า 1 – 10 วนั กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงการประทว้งและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ 
ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิใหท้่านไดไ้มว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บริ ษทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตปฏเิสธออกวซี่าอนัสบื
เนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเองทีใ่หเ้อกสารมาไมค่รบถว้นตามทีส่ถาทูตกาํหนด หรอืการทีท่่านใหข้อ้มลูสว่นตวัทีเ่ป็นเทจ็ในการขอวซี่า 
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่
พํานกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครือ่งในกรณีทีส่ายการ
บนิระหวา่งประเทศล่าชา้ 

เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น บตัรประจําตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการทํางานของบรษิทัทีท่ํางานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านัน้ ) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ  
 ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ 
 หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุเงินฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรพัยห์รือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน 

ออกจากธนาคารเท่านัน้ กรณีท่ีบางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ประเภทกระแสรายวนั ต้องเป็น
ยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านัน้  (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมดุเงินฝากตวัจริง 



 

  

เพราะระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 - 15 วนั ท่านจะไม่สามารถใช้สมดุเงินฝากได้จนกว่าจะได้รบัผลวีซ่า
จากทางสถานทตู) 

 เดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาหรอืมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ  
 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา  

 เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรายงานประจําตวันกัเรยีน 
 ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 
 กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ีภรรยา (จดทะเบยีนสมรส) และมบีตุรอายุไมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื่นวซี่า

รวมกนัไดเ้ป็นวซี่าเดีย่ว  
 กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น  
 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นกอ่นเดนิทางกบัเรา กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยื่นหนงัสอืเดนิทางเขา้

ไปในสถานทูตแลว้ไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกวา่จะถงึกาํหนดวนัออกวซี่า  
 ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 12 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ื่นเขา้สถานทูตแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจาก

สถานทูตไดจ้นกวา่จะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็น ต้องแจ้งให้เราทราบ
ก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้  

 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า  
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยื่นวซี่าไมส่ามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได ้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบเุท่านัน้ (หากท่านถกูปฏิเสธการออกวีซ่าหรือพิจารณาผลวีซ่า
ล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และห ากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่
กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทกุคร ัง้  หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนั
เนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอมหรอืตอบคาํถามไมเ่ป็นไปตามความจรงิหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว  ทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

*** วซี่ากรุ๊ป วซี่าจะไมต่ดิในเล่มพาสปอรต์ และตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้*** 
 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับยืน่วีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่กรุ๊ป *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน 
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคญัมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 
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