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นิวซีแลนดแ์กรนดเ์กาะใต ้9 วนั 7 คืน   
ไครส้ทเ์ชิรช์- ควนีสท์าวน-์วานากา้-ฟ็อกซก์ลาเซียร-์โออามาร-ูดันนดิีน 
 ชมธารน ้าแขง็ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตดัขนแกะ  

นั่งรถไฟสายทรานซอั์ลไพน ์ชมโรงงานผลิตเบียรช่ื์อดัง  
ชมปราสาทลารน์คัแห่งเดียวของนิวซีแลนด์  

พิเศษ!! ลิ้มรสกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้ 
โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน ์(SQ) 
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  ขอน ำท่ำนเดนิทำงสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวำมงดงำมของธรรมชำตไิมรู่ล้มื และน ำท่ำน
เทีย่วชมสถำนทีข่ ึ้นชือ่ของเกำะใต ้ดงันี้ 
เทคาโป  ชมทะเลสำบทีม่สีเีขยีวอมฟ้ำ ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็ของภูเขำทีม่ ี

หมิะปกคลมุตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสำบ 
เม้าท์คกุ  ยอดเขำเมำ้ทค์กุทีม่เีทอืกเขำสงูถงึ 3,755 เมตร ยอดเขำทีส่งูทีส่ดุของนิวซแีลนด ์
ควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสำบวำคำทปี ู เมอืงในฝันของนักท่องเทีย่ว ดืม่ด ำ่กบัควำมงำมของ

เมอืงควนีสท์ำวน์  ลอ่งเรอืไปบนทะเลสำบกบัเรอืกลไฟโบรำณ ชมกำรตดัขนแกะและสนุัข
ตอ้นแกะ 

ฟ๊อกซ์กลาเซียร ์ ธำรน ้ำแขง็ชือ่ดงัของประเทศ ทีน่บัวนัจะหำชมไดย้ำกยิง่เนือ่งจำกสภำวะโลกรอ้น ซึง่ธำรน ้ำแขง็นี้
จะไหลลงสูหุ่บเขำเบือ้งล่ำงเกดิเป็นทศันียภำพอนังดงำมบนฝัง่เวสต์โคสต์ ชมควำมงำมของ
ทะเลสำบวำนำกำ้ทีง่ดงำมรำวกบัภำพวำด และนัง่รถไฟสำยโรแมนตกิทรำนซ์อลัไพน์เอ๊กซ์เพรส 

วานาก้า  เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ แต่ววิไมแ่พเ้มอืงอืน่ๆ เลย เมือ่มำถงึเมอืงนี้นกัท่องเทีย่วหลำยต่อหลำยคน
ตอ้งแวะเวยีนมำถ่ำยรปูทีท่ะเลสำบวำนำกำ้ ทะเลสำบทีส่วยงำมถูกโอบลอ้มไปดว้ยภเูขำลูกใหญ่ 
ท ำใหบ้รรยำกำศโดยรอบนัน้ดสูงบและสบำยตำเป็นอย่ำงมำก 

ดนันีดิน  เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็น "สก๊อตแลนดแ์ห่งนิวซแีลนด ์" เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ ี
ชือ่เสยีงซึง่ตัง้อยู่ในเขตโอทำโกบนเกำะใตข้องประเทศนิวซแีลนด์ เป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัที ่
เกำ่แกท่ีสุ่ดของนิวซแีลนด ์คอื มหำวทิยำลยัโอตำโกอ้กีดว้ย 

โออามาร ู  เมอืงส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์ดว้ยอำคำรตำมแบบสถำปัตยกรรมเกำ่ทีไ่ดร้กัำรอนุรกัษ์ไวอ้ย่ำง
สวยงำม  

ไคร้สท์เชิรช์ เมอืงองักฤษนอกเกำะองักฤษ ชมควำมงำมของพฤกษศำสตร ์ชมยอดเขำแคชเมยีร ์ทีท่่ำน
สำมำรถมองเหน็เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ไดท้ัง้เมอืง ชมควำมงำมของแมน่ ้ ำเอวอ่น 
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ก าหนดการเดินทาง 12-20 พ.ค.2562 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
09.00 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K8-20 

สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
12.15 น. น าท่านเหนิฟ้าสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ 975 
15.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 
19.50 น. น าท่านออกเดนิทางสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ297 
 

 วนัทีส่อง ไคร้สท์เชิรช์-เทคาโป 
10.40 น.  เดนิทางถงึ เมอืง ไคร้สท์เชิรช์ เกาะใต ้เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซแีลนด ์ หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง  จากนัน้น าท่านน าท่านชมเมอืงที่
ไดช้ื่อว่าเป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลยี ์ศาลาว่าการประจ า
เมอืง ชมความงามของแมน่ ้าเอวอ่น (โดยทวัรจ์ะไมพ่าไปบรเิวณทีเ่ป็น Red Zone) จากนัน้น าท่านชม
ทศันียภาพอนังดงามของเขาแคชเมยีรฮ์ลิล ์ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพของนครไครส้ทเ์ชริช์ไดท้ัง้
เมอืงจากยอดเขานี้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” น าท่านชมสวนโบทานิค Botanic 

Garden สวนพฤกษศาสตร ์ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1863 ดว้ยการปลกูตน้โอ๊คองักฤษ ในปัจจบุนัได้
กลายเป็นสวนขนาดใหญ่ และมากมายดว้ยดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสสีนั และมแีมน่ ้าเอวอนลอ้มรอบ 
นอกจากเรอืลอ่งชมแมน่ ้าแลว้เราจะเหน็เป็ดและนกมาร่วมแจมดว้ยชมความงามของแมน่ ้าเอวอ่น 
(โดยทวัรจ์ะไมพ่าไปบรเิวณทีเ่ป็น Red Zone)  

ปรับราคาทัวร์ 
25 ธ.ค.2561 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม  ไคร้สท์เชิรช์-นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์เอก็ซเ์พรส-โฮกิติกะ-ฟรานซโ์จเซฟ-ฟ๊อกซ ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
  จากนัน้น าท่านเดนิสูส่ถานรีถไฟไครส้ทเ์ชริช์ เพือ่ขึน้รถไฟทรานซอ์ลัไพน์ เอก็ซเ์พรส Tranz 

Alpine Express ซึง่วิง่ระหว่างฝัง่ตะวนัออกกบัฝัง่ตะวนัตกเชื่อมระหว่างไครส้ทเ์ชริช์กบัเมอืงเกรย์
เมาท ์เสน้ทางรถไฟสายนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเสน้ทางรถไฟหนึ่งในหกเสน้ทางทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นรถไฟ
สายเดยีวทีเ่ชือ่มผ่านเทอืกเขาต่างๆ ถงึ 8.5 กม.ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 15 ปี ชมทศันียภาพอนั
งดงามทีส่ดุในนิวซแีลนดซ์ึง่โอบลอ้มดว้ยภูเขาหมิะสลบักบัภูเขาเขยีวขจ ีผ่านชมน ้าตกสายไหมทีเ่กดิ
จากการละลายของหมิะบนยอดเขา อสิระท่านชมทศันยีภาพอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง เป็นเขต
อุทยานแห่งชาตทิีม่เีน้ือที ่94,500 เฮกเตอร ์ทางรถไฟผ่านบนความสงูกว่า 737 เมตร ชาวยโุรปผู้
คน้พบเสน้ทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนทองขา้มเขตเซาทเ์ทริน์
แอลป์ไปยงัไครส้ทเ์ชริช์ ใหท้่านชมทศันียภาพอนังดงามจนกระทัง่เดนิทางถงึสถานีอาเธอร์พาส 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองโฮกิติกะ เมอืงศูนยก์ลางการผลติหนิสเีขยีวในอดตีใชเ้ป็นอาวธุ 
และน ามาท าเป็นเครื่องรางของขลงั ของชาวเมาร ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก (หากจะดทีีส่ดุ
ตอ้งใหค้นอื่นซือ้ใหห้รอืซือ้ใหบ้คุคลอื่น) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองฟรานซ ์โจเซฟ เมอืงเลก็ๆ ทีม่ชีื่อมากในเรื่องธารน ้าแขง็ จงึท าใหเ้ป็นแหลง่

ท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุของฝัง่ตะวนัตกแห่งนี้ ธารน ้าแขง็ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุสองแห่งภายในอทุยาน
แห่งชาตเิวสทแ์ลนด ์ไดแ้ก่ ฟรานซโ์จเซฟกลาเซยี และฟ็อกซก์ลาเซยี ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ
ของธารน ้าแขง็มคีวามยาวประมาณ 13 กโิลเมตร กลาเซยีทัง้สองแห่งนี้ไหลมาจากบรเิวณทีม่หีมิะปก
คลมุอยู่ตลอดเวลา หรอือาจกลา่วไดว้่าไมม่ทีีใ่ดในโลกทีจ่ะสามารถเขา้ถงึธารน ้าแขง็ไดง้า่ยดายเช่นน้ี 

  ก่อนน าท่านเดนิทางสูธ่ารน ้าแขง็ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์อสิระท่านชื่นชมธารน ้าแขง็ฟ๊อกซก์ลาเซยี  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม  หลงัอาหารใหท้่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั   

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ฟ็อกซ-์วานาก้า-Puzzling World - ควีนสท์าวน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านเมอืงฮาส Haast ซึง่แต่เดมิใชเ้ป็นเสน้ทางการเดนิทางของชาวเมาร ีโดย

เดนิทางเป็นแรมเดอืนและต่อสูก้บัสภาพอากาศหนาวเยน็ เพือ่แสวงหาแหลง่ก าเนิดหนิสเีขยีว ผ่าน
เขตเวสตโ์คสต ์หรอืบรเิวณ ฝัง่ภาคตะวนัตกของประเทศนิวซแีลนด ์สูเ่มืองวานาก้า Wanaka ให้
ท่านชมทวิทศัน์แสนงดงามราวกบัภาพวาดของทะเลสาบวานากา้ ชมเมอืงเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบ
ทีง่ดงามราวกบัภาพวาด    

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านแวะชมและถ่ายรปูทะเลสาบวานากา้ทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของประเทศนิวซแีลนด ์ระหวา่ง

ทางน าท่านชมหอ้งน ้าสมยัโรมนัที ่Puzzling World เมอืงมหศัจรรยข์องเลน่โลกปรศินาของ สจว๊ต 
แลนดส์โบโรฟ์ ใหท้า่นไดท้อ่งแดนพศิวงและโลก 3 มติ ิภาพจ าลองหรอืภาพลวงตาทีแ่ปลกและ
แตกต่างจากความเป็นจรงิ เป็นสถานทีท่ีอ่อกแบบมาใหท้่านไดท้ดลองสมองและทา้ทาย
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ความสามารถ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบวาคาทปีู 
ทะเลสาบแสนสวยทีล่อ้มรอบดว้ยตน้หลวิและเป็นเมอืงท่องเทีย่วอนัดบั 1 ของเกาะใต ้  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีห้่า  ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพี์คฟารม์-ชมโชวต์ดัขนแกะ-Skyline Gondola  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่น าท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw  ทีม่อีายุเก่าแก่

กว่าเกอืบรอ้ยปี ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ้่านหนิเป็นเชือ้เพลงิในการแลน่เรอือกี
ดว้ย และยงัใชม้าจนถงึปัจจบุนั ท่านสามารถเดนิชมภายในเรอืทีม่เีครื่องยนตแ์บบโบราณ พรอ้มรบั
ฟังเพลงขบักลอ่มจากเปียโนอนัแสนไพเราะ ใหท้่านชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ (ในช่วง
เดือน พ.ค.-ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยุดให้บริการเพือ่ปรบัปรงุเรือให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถ
ต้อนรบันักท่องเทีย่วได้อย่างยาวนาน ดงันัน้ในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสารเป็นเรือชนิดอืน่
ข้ามไปยงัเกาะวอลเตอรพี์คแทน)   จนกระทัง่ถงึวอลเตอรพี์คฟารม์ Walter Peak Farm Tour 
ชมการแสดงการตดัขนแกะ และสนุัขตอ้นแกะแสนรูส้ายพนัธุฮ์นัเตอรค์อลลี ่ซึง่จะใชส้ายตาในการ
ควบคมุฝงูแกะ พรอ้มกบัการใหอ้าหารแกะแสนน่ารกัทัง้หลาย   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบบีคีวิ 
บา่ย   น าท่านโดยสารเรอืกลบัสูค่วนีสท์าวน์ จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าไรด ์Skyline 

Gondola Ride ขึน้สูย่อดเขาบอ๊บสพ์คี ทีม่คีวามสงูกว่า 700 เมตร ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชม
ทศันียภาพอนัสวยงามของตวัเมอืงควนีสท์าวน์และววิอนัสวยงามราวภาพวาดของทะเลสาบวาคาตปิู 
ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาจากจดุชมววิบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี จากนัน้อสิระใหท้่านชมเมอืงและชอ้ปป้ิงสนิคา้
จากย่านตวัเมอืงควนีสท์าวน์  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  พร้อมล้ิมรสเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  ควีนสท์าวน์-ครอมเวลล-์ดนันีดิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองครอมเวลล ์ใหท้่านแวะซือ้ผลไมส้ดนานาชนิดของนิวซแีลนด ์(ตามฤดูกาล) 

แยมผลไม ้ ชอ็คโกแลต็  ขนมอบแหง้ หรอืชมิไอศครมีโฮกีโ้ปกี ้และอื่นๆ ก่อนเดนิทางสู ่เมืองดนันี
ดิน อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการขนานนามว่าเป็น "สก๊อตแลนดแ์ห่งนิวซแีลนด ์" เมอืง
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงในเขตโอตาโก ้บนเกาะใตข้องประเทศนิวซแีลนด ์โดยเมอืงดนันีดนิเป็นทีต่ ัง้ของ
มหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของนิวซแีลนด ์คอื มหาวทิยาลยัโอตาโกอ้กีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านชมและถ่ายรปูกบัสถานีรถไฟแห่งดนันีดิน Dunedin Railway Station ไดช้ื่อวา่เป็น

สิง่ก่อสรา้งทีส่ าคญัทีส่ดุของเมอืง ตัง้อยู่ในจตัรุสัแอนแซค มศีลิปะก่อสรา้งแบบ Flemish ลกัษณะเด่น
คอื หนิทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งเป็นหนิบะซอลตส์ดี าทีเ่กดิจากการระเบดิของภูขาไฟ ทางดา้นใตข้องสถานี
มหีอนาฬกิาสงู 37 เมตร มรีปูแบบการก่อสรา้งเหมอืนกบัอาคารในสกอตแลนดท์ีต่อ้งมหีอนาฬกิาอยู่
ตรงกลางหรอืดา้นใดดา้นหนึ่งของอาคาร  
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ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ ดนันีดิน-โรงงานผลิตเบยีร-์ปราสาทลารนั์ค-โออามาร ู
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าท่านสูโ่รงงานผลิตเบยีรช่ื์อดงัของนิวซีแลนด ์ที ่Speights Brewery ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

นิวซแีลนด ์น าท่านชมเบยีรย์ีห่อ้นี้มชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมอย่างมากในนิวซแีลนด ์คลา้ย ๆ กบัเบยีร์
สงิหห์รอืเบยีรช์า้งในประเทศไทย เยีย่มชมโรงงานและรบัฟังขัน้ตอนการผลติเบยีรข์องทีน่ี่พรอ้มให้
ท่านไดล้ิม้ลองเบยีรร์สชาดเยีย่มของนิวซแีลนด์   จากนัน้น าท่านเขา้ชมปราสาทลารนั์ค Larnach 
Castle ปราสาทหรอืคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศนิวซแีลนด ์สรา้งขึน้โดยนักการ
ธนาคารชาวออสเตรเลยีน นาม วลิเลยีม ลารน์ัค สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ใชเ้วลา 3 ปีจงึสรา้งเสรจ็ 
ยงัไมร่วมถงึเวลาตกแต่งจนสมบรูณ์อกีราว 12 ปี จากนัน้กเ็กดิโศกนาฏกรรมอาถรรพข์ึน้ จงึถูกขาย
ต่อเป็นทอดๆจนมาถงึมอืของครอบครวับารเ์กอรซ์ึง่ซือ้ขึน้มาไวค้รอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิด
ใหบ้คุคลภายนอกไดเ้ขา้ชม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโออามาร ูOamaru ตัง้อยู่ใจกลางเขตไวทาก ิทีม่ชีื่อเสยีงว่าเป็นเมอืงทีส่ะสม

อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีเ่ป็นมรดกตกทอดทีส่รา้งขึน้จากหนิปูน เป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อว่า หนิโออา
มารู Oamaru Stone น าท่านแวะชมและถ่ายรปูย่านเมอืงเก่าของโออามารู ทีม่อีาคารสถาปัตย ์
Whitestone Victorian Architecture ตามแบบสถาปัตยกรรมเก่าแต่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด โออามาร-ูโอมาราม่า-ทไวเซิล-เทคาโป-ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโอมาราม่า เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบนทีร่าบสงูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขา

สงูทีส่วยงาม ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งเครือ่งรอ่น ซึง่มลีมแรงเหมาะส าหรบัผูท้ ีช่ ื่นชอบการเลน่เครื่อง
ร่อน อกีทัง้เมอืงนี้ยงัมทีีพ่กั และรสีอรท์เลก็ๆ น่ารกั ไวส้ าหรบัตอ้นรบันักท่องเทีย่ว ก่อนน าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองทไวเซิล น าท่านแวะชมฟารม์ปลาแซลมอน Salmon Farm ใหท้่านไดช้มวธิกีาร
เพาะเลีย้งปลาแซลมอนซึง่ทุกท่านสามารถร่วมกจิกรรมใหอ้าหารปลาและนอกจากนัน้ยงัสามารถ
เลอืกซือ้และชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบบีคีวิ 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่เทคาโป น าท่านชมทะเลสาบเทคาโป ทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแรธ่าตุ

ผสมกบัธารน ้าแขง็ของภูเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสาบแห่งนี้ในฤดูหนาวจะกลายเป็น
น ้าแขง็ สามารถเลน่สเกต็น ้าแขง็ได ้จากนัน้น าชม โบสถข์นาดเลก็ The Church of Good 
Sheperd ซึง่ในปัจจบุนัยงัใชใ้นประกอบพธิกีารต่างๆอยู่ เมือ่ท่านเขา้ไปในโบสถ ์ใหท้่านตะลงึกบั
ความงดงามของทะเลสาบ เมือ่มองผ่านหน้าต่างของโบสถ ์ชมอนุสาวรียส์ุนัขต้อนแกะ Kolly สรา้ง
ไวเ้พือ่เป็นการยกยอ่งคณุความดแีละความสามารถทีช่่วยชาวนิวซแีลนดใ์นการตอ้นแกะ  จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสูเ่มอืงไครส้ทเ์ชริช์ ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของประเทศ
นิวซแีลนด ์อาท ิครมี รกแกะหรอืครมีหน้าเดง้ เซรัม่รกแกะ ชอ้คโกแลต็ ผลติภณัฑบ์ ารุงสขุภาพ และ
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ผลติภณัฑท์ีท่ าจากขนแกะ ต่างๆ รวมทัง้ขนแกทีน่ ามาผลติอย่างด ีพรอ้มบรรจหุบีห่อใหท้า่นซือ้เป็น
ของฝาก  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  พร้อมล้ิมรสกุ้งมงักรสไตลนิ์วซีแลนด ์
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีเ่ก้า ไคร้สท์เชิรช์-กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  สมควรแก่เวลาใหท้่านเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ  
12.00 น.  เหนิฟ้าออกจากนครไครส้ทสเ์ชริช์ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ298 
17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 
18.45 น. เดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร์แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่ SQ978 
20.10 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง   12-20 พ.ค.2562 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

**ไมร่วมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุป๊และค่าบริการท่านละ 3,800 บาท //  
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั** 
 

นิวซีแลนด ์เกาะใต้ 7วนั /SQ 
ล่องเรือกลไฟ+ชมปลาวาฬท่ีไคครู่า  

12-20 พ.ค.62 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 97,500 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 96,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 95,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 93,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 19,300 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 61,300 

ปรับราคาทัวร์ 
25 ธ.ค.2561 

 

แก้ไขเง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 
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หมายเหต ุ

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หากผูโ้ดยสารมี
จ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-25 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือ
ในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 

  กรณีท่านท่ีต้องการเดินทางโดยแยกกลบั ไม่ต้องการกลบัพร้อมคณะ กรณุาแจ้งความจ านงกบัเจ้าหน้าท่ี 
เน่ืองจากหากมีความต้องการแยกกลบัจะต้องซ้ือตัว๋โดยสารเป็นตัว๋เด่ียวและมีค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋
เด่ียว เชค็ราคาได้จากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไครส้ทเ์ชริช์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 
 คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่25 ธ.ค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่าบริการ ช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัรท่์านละ 3,800 บาท 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ ,,800 บาท 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 คา่น ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากโรงแรมโดยสว่นใหญ่จะขายเน็ตเป็น

ชัว่โมงหรอืมสีญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบีข้องโรงแรมเท่านัน้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 

การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ (เงือ่นไข
ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนินการในการยื่นวซีา่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียม
ในการยื่นวซี่ากรุ๊ปท่านละ 3,800 บาท 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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 หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่ 
ธรรมเนียมในการยื่นวซี่ากรุป๊ท่านละ 3,800 บาท 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิมดัจ า กรณแีจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
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มกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีศนูยย่ื์นวีซ่านิวซีแลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 20-25วนั 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทูตงา่ยยิง่ขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหวา่งกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนับจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอื
รบัรองบรษิทั โดยจะตอ้งคดัส าเนามาไมต่ ่ากว่า 3 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน
สมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส
พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั 
ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณนีี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   
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- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
 สเตทเม้นท์ (Bank Statement) บญัชีออมทรพัย ์ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน ,5 วนั และออกย้อนหลงั

ไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร (ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลกั)  
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณรีบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถานทูตอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบชุื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือ าเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ ื่นโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแก่บตุรดว้ย 

 กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บตุร  

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
***    กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

***กรณทีีผู่ส้งูอำยุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษิทัฯจะด ำเนินกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซี่ำก่อนวนัเดนิทำง
มำกกว่ำ 45 วนั และตอ้งจำ่ยคำ่ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทำง 21 วนั ในกรณทีีว่ซี่ำไมผ่่ำนหรอืออกไมท่นัตำมก ำหนด
วนัเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ำกรณไีด ๆ ทัง้ส ิน้ และจะไมร่บัผดิชอบกรณเีพือ่น
ร่วมเดนิทำงทีผ่่ำนแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนืองจำกมบีำงท่ำนในคณะไมผ่่ำน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
คำ่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซีำ่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพรำะกรณนีี้*** 

***กรณีผูสู้งอายุ 75 ปีขึ้นไป ท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่าเป็นเวลานาน และมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจา่ยเองพรอ้มกบัตอนยื่นวซี่า  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนั
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นัน้ๆ)  หลงัจากยื่นวซี่าแลว้ รอการด าเนินการประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑูตก าหนด หลงัจากนัน้รอผลการพจิารณาวซี่า ทัง้นี้วซี่าขึน้อยู่กบัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบคุคล ซึง่วนัรบัผลวซี่าไมส่ามารถระบไุด ้ 
กรณีของผูถ้ือบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธรุกจิเท่านัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 
วซี่าท่องเทีย่ว เน่ืองจากการท่องเทีย่วจะตอ้งยื่นวซี่าแบบท่องเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค 
(APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่านอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยดึตามวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
ขึ้นอยู่กบัดลุพินิจของลกูค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
***    กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ลว่งหน้า แต่หากกรณที่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทูตดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่น
ขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจาก
ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... .................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

http://thailand.embassy.gov.au/
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     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... ......... 
     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 ........................................................................................................................................... ...................... 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

..............................................................................  
 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(ส ำคญัมำกตอ้งกรอกทุกท่ำน) 

 

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................................. .......... 
 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. ..................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้มี) 

................................. 
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 กรณีศึกษำอยู่ กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา 

(ภาษาองักฤษ)............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย............................................................................................ .......... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ......................................................................... ............. 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นบัสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................... ............................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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