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นิวซีแลนดเ์กาะใต ้ 

ไครส้ทเ์ชิรช์-เทคาโป-ควนีสท์าวน-์วานากา้-โฮกิติกะ-ดันนีดิน 
ชิมกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้

ชมธารน า้แขง็ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์ 
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตดัขนแกะ  

นั่งรถไฟสายทรานซอั์ลไพน ์ชมปราสาทลารน์คัแห่งเดียวของ

นิวซีแลนด ์ชมโรงงานช็อคโกแล็ต ชมนกเพนกวิ้นสนี า้เงิน  

โดยสายการสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 
 

  ขอน ำท่ำนเดนิทำงสูป่ระเทศนวิซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวำมงดงำมของธรรมชำตไิม่รูล้มื และน ำท่ำนเทีย่วชม
สถำนทีข่ ึ้นชือ่ของเกำะใต ้ดงันี้ 
ไครส้ทเ์ชิรช์ เมอืงองักฤษนอกเกำะองักฤษ ชมควำมงำมของพฤกษศำสตร ์ชมยอดเขำแคชเมยีร ์ทีท่่ำนสำมำรถ

มองเหน็เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ไดท้ัง้เมอืง ชมควำมงำมของแม่น ้ำเอวอ่น 
เทคาโป  เมอืงเลก็อนัแสนอบอุ่น ชมทะเลสำบทีม่สีเีขยีวอมฟ้ำ ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็

ของภูเขำทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสำบเบื้องล่ำง 
ควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสำบวำคำทปี ู เมอืงในฝันของนกัท่องเทีย่ว ดืม่ด ำ่กบัควำมงำมของเมอืงควนีส์

ทำวน์ น ำท่ำนล่องเรอืกลไฟโบรำณทีม่คีวำมเก่ำแก่เกอืบรอ้ยปี พรอ้มชมกำรแสดงกำรตดัขนแกะ
และกำรตอ้นแกะจำกสนุขัแสนรู ้

ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์ ธำรน ้ำแขง็ชือ่ดงัของประเทศ ทีน่ับวนัจะหำชมไดย้ำกยิง่เนือ่งจำกสภำวะโลกรอ้น ซึง่ธำรน ้ำแขง็นี้
จะไหลลงสูห่บุเขำเบื้องล่ำงเกดิเป็นทศันียภำพอนังดงำมบนฝัง่เวสตโ์คสต ์ชมควำมงำมของ
ทะเลสำบวำนำกำ้ทีง่ดงำมรำวกบัภำพวำด และนัง่รถไฟสำยโรแมนตคิทรำนซอ์ลัไพน์เอ๊กซเ์พรส 

ดนันีดิน  เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็น "สก๊อตแลนดแ์ห่งนิวซแีลนด ์" เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ี
ชือ่เสยีงซึง่ตัง้อยู่ในเขตโอทำโกบนเกำะใตข้องประเทศนวิซแีลนด ์เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัที ่
เก่ำแก่ทีส่ดุของนิวซแีลนด ์คอื มหำวทิยำลยัโอตำโกอ้กีดว้ย 
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ก าหนดการเดินทาง  11-19 / 26 ส.ค.-03 ก.ย.   เดือนสิงหาคม 2560 
    16-24 / 23 ก.ย. -01 ต.ค.   เดือนกนัยายน 2560 
    15-23 / 21-29     เดือนตลุาคม 2560 
    18-26 / 26 พ.ย.-04 ธ.ค.   เดือนพฤศจิกายน 2560 
    02-10/ 09-17     เดือนธนัวาคม 2560 
วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์

09.00 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K8-20 
สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระ 

12.15 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ975  
  ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่งทีป่ระเทศสงิคโปร ์
15.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์จากนัน้น าทา่นเปลีย่นเครือ่ง 
19.45 น. น าทา่นเหนิฟ้าต่อสู ่เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ประเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์ เทีย่วบนิที ่

SQ297 
 

วนัทีส่อง ไคร้สท์เชิรช์-ชมเมือง 
09.30 น.  เดนิทางถงึเมอืง ไคร้สท์เชิรช์ เกาะใตเ้มอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซแีลนด ์ หลงัผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงไครส้ทเ์ชริช์   
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าทา่นน าทา่นชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” น าทา่นชมสวนโบทานิค 

Botanic Garden สวนพฤกษศาสตร ์กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1863 ดว้ยการปลกูตน้โอ๊คองักฤษ ในปัจจุบนัได้
กลายเป็นสวนขนาดใหญ่ และมากมายดว้ยดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสสีนั และมแีมน่ ้าเอวอนลอ้มรอบ 
นอกจากเรอืล่องชมแมน่ ้าแลว้เราจะเหน็เป็ดและนกมารว่มแจมดว้ยชมความงามของแมน่ ้าเอว่อน 
(โดยทวัรจ์ะไมพ่าไปบรเิวณทีเ่ป็น Red Zone) จากนัน้น าทา่นชมทศันียภาพอนังดงามของเขาแคช
เมยีรฮ์ลิล ์ซึง่ทา่นสามารถชมทศันียภาพของนครไครส้ทเ์ชริช์ไดท้ัง้เมอืงจากยอดเขานี้   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  พร้อมล้ิมรสเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Sudima Airport  Hotel, Christchurch หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  ไคร้สท์เชิรช์-นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์เอก็ซเ์พรส-โฮกิติกะ-ฟรานซโ์จเซฟ-ฟ๊อกซ์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
  จากนัน้น าทา่นเดนิสูส่ถานีรถไฟไครส้ทเ์ชริช์ เพือ่ขึน้ รถไฟทรานซอ์ลัไพน์ เอก็ซเ์พรส Tranz 

Alpine Express ซึง่วิง่ระหว่างฝัง่ตะวนัออกกบัฝัง่ตะวนัตกเชือ่มระหว่างไครส้ทเ์ชริช์กบัเมอืงเกรย์
เมาท ์เสน้ทางรถไฟสายนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเสน้ทางรถไฟหนึ่งในหกเสน้ทางทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นรถไฟ
สายเดยีวทีเ่ชือ่มผา่นเทอืกเขาต่างๆถงึ 8.5 กม.ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 15 ปี ชมทศันียภาพอนั
งดงามทีส่ดุในนิวซแีลนดซ์ึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะสลบักบัภเูขาเขยีวขจ ีผา่นชมน ้าตกสายไหมทีเ่กดิ
จากการละลายของหมิะบนยอดเขา อสิระทา่นชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง เป็นเขต
อทุยานแหง่ชาตทิีม่เีนื้อที ่94,500 เฮกเตอร ์ทางรถไฟผา่นบนความสงูกว่า 737 เมตร ชาวยโุรปผู้
คน้พบเสน้ทางนี้ในปี 1864 ในชว่งยคุตื่นทอง เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนทองขา้มเขตเซาทเ์ทริน์
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แอลป์ไปยงัไครส้ทเ์ชริช์ ใหท้า่นชมทศันียภาพอนังดงามจนกระทัง่เดนิทางถงึสถานีอาเธอรพ์าส 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสูเ่มืองโฮกิติกะ เมอืงศนูยก์ลางการผลติหนิสเีขยีวในอดตีใชเ้ป็นอาวุธ 
และน ามาท าเป็นเครือ่งรางของขลงั ของชาวเมาร ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก (หากจะดทีีส่ดุ
ตอ้งใหค้นอืน่ซือ้ใหห้รอืซือ้ใหบุ้คคลอืน่) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองฟรานซ ์โจเซฟ เมอืงเลก็ๆ ทีม่ชี ือ่มากในเรือ่งธารน ้าแขง็ จงึท าใหเ้ป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุของฝัง่ตะวนัตกแหง่นี้ ธารน ้าแขง็ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุสองแหง่ภายในอทุยาน
แหง่ชาตเิวสทแ์ลนด ์ไดแ้ก ่ฟรานซโ์จเซฟกลาเซยี และฟ็อกซก์ลาเซยี ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ
ของธารน ้าแขง็มคีวามยาวประมาณ 13 กโิลเมตร กลาเซยีทัง้สองแห่งนี้ไหลมาจากบรเิวณทีม่หีมิะปก
คลุมอยูต่ลอดเวลา หรอือาจกล่าวไดว้า่ไมม่ทีีใ่ดในโลกทีจ่ะสามารถเขา้ถงึธารน ้าแขง็ไดง้า่ยดายเชน่นี้ 

  กอ่นน าทา่นเดนิทางสูธ่ารน ้าแขง็ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์อสิระทา่นชืน่ชมธารน ้าแขง็ฟ๊อกซก์ลาเซยี  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม  หลงัอาหารใหท้า่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั   
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Fox Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  ฟ็อกซ์-วานาก้า-ควีนสท์าวน์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเมอืงฮาส Haast ซึง่แต่เดมิใชเ้ป็นเสน้ทางการเดนิทางของชาวเมาร ีโดย

เดนิทางเป็นแรมเดอืนและต่อสูก้บัสภาพอากาศหนาวเยน็ เพือ่แสวงหาแหล่งก าเนิดหนิสเีขยีว ผา่น
เขตเวสตโ์คสต ์หรอืบรเิวณ ฝัง่ภาคตะวนัตกของประเทศนิวซแีลนด ์สูเ่มืองวานาก้า Wanaka ให้
ทา่นชมทวิทศัน์แสนงดงามราวกบัภาพวาดของทะเลสาบวานากา้ ชมเมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ
ทีง่ดงามราวกบัภาพวาด    

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าทา่นแวะชมและถ่ายรปูทะเลสาบวานากาทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของประเทศนิวซแีลนด ์ระหวา่ง

ทาง น าทา่นชมหอ้งน ้าสมยัโรมนัที ่PUZZLING WORLD เมอืงมหศัจรรยข์องเล่นโลกปรศินาของ 
สจ๊วต แลนดส์โบโรฟ์ ใหท้า่นไดท้อ่งแดนพศิวงและโลก 3 มติ ิภาพจ าลองหรอืภาพลวงตาทีแ่ปลกและ
แตกต่างจากความเป็นจรงิ เป็นสถานทีท่ีอ่อกแบบมาใหท้า่นไดท้ดลองสมองและทา้ทาย
ความสามารถ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ู
ทะเลสาบแสนสวยทีล่อ้มรอบดว้ยตน้หลวิและเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วอนัดบั 1 ของเกาะใต ้  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  พร้อมล้ิมรสกุ้งมงักรสไตลนิ์วซีแลนด ์
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Heartland Hotel, Queenstown หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า  ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพี์คฟารม์-ชมโชวต์ดัขนแกะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่น าทา่น ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw  ทีม่อีายเุกา่แก่

กว่าเกอืบรอ้ยปี ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ้่านหนิเป็นเชือ้เพลงิในการแล่นเรอือกี
ดว้ย และยงัใชม้าจนถงึปัจจุบนั ทา่นสามารถเดนิชมภายในเรอืทีม่เีครือ่งยนตแ์บบโบราณ พรอ้มรบั
ฟังเพลงขบักล่อมจากเปียโนอนัแสนไพเราะ ใหท้า่นชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ (ในช่วง
เดือน พ.ค.-ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยดุให้บริการเพือ่ปรบัปรงุเรือให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถ
ต้อนรบันักท่องเทีย่วได้อย่างยาวนาน ดงันัน้ในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสารเป็นเรือชนิดอืน่
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ข้ามไปยงัเกาะวอลเตอรพี์คแทน)   จนกระทัง่ถงึวอลเตอรพี์คฟารม์ Walter Peak Farm Tour 

ชมการแสดงการตดัขนแกะ และสนุขัตอ้นแกะแสนรูส้ายพนัธุฮ์นัเตอรค์อลลี ่ซึง่จะใชส้ายตาในการ
ควบคมุฝงูแกะ พรอ้มกบัการใหอ้าหารแกะแสนน่ารกัทัง้หลาย   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบบีคีวิ 
บ่าย   น าทา่นโดยสารเรอืกลบัสูค่วนีสท์าวน์ จากนัน้น าทา่น นัง่กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าไรด ์Skyline 

Gondola Ride ขึน้สูย่อดเขาบ๊อบสพ์คี ทีม่คีวามสงูกว่า 700 เมตร ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชม
ทศันียภาพอนัสวยงามของตวัเมอืงควนีสท์าวน์และววิอนัสวยงามราวภาพวาดของทะเลสาบวาคาตปิ ู
ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาจากจุดชมววิบนยอดเขาบ๊อบสพ์คี จากนัน้อสิระใหท้า่นชมเมอืงและชอ้ปป้ิงสนิคา้
จากยา่นตวัเมอืงควนีสท์าวน์  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Heartland Hotel, Queenstown หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  ควีนสท์าวน์-ครอมเวลล-์ดนันีดิน-โรงงานชอ็คโกแลต-ปราสาทลารนั์ค 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองครอมเวลล ์ใหท้า่นแวะซือ้ผลไมส้ดนานาชนดิของนิวซแีลนด ์(ตามฤดกูาล) 

แยมผลไม ้ ชอ็คโกแลต็  ขนมอบแหง้ หรอืชมิไอศครมีโฮกีโ้ปกี ้และอืน่ๆ กอ่นเดนิทางสู ่เมืองดนันี
ดิน อกีหนึ่งเมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัการขนานนามว่าเป็น "สก๊อตแลนดแ์หง่นิวซแีลนด ์" เมอืง
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในเขตโอตาโก ้บนเกาะใตข้องประเทศนิวซแีลนด ์โดยเมอืงดนันีดนิเป็นทีต่ัง้ของ
มหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของนิวซแีลนด ์คอื มหาวทิยาลยัโอตาโกอ้กีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าทา่นชมและถ่ายรปูกบัสถานีรถไฟแห่งดนันีดิน Dunedin Railway Station ไดช้ือ่ว่าเป็น

สิง่กอ่สรา้งทีส่ าคญัทีส่ดุของเมอืง ตัง้อยูใ่นจตัุรสัแอนแซค มศีลิปะกอ่สรา้งแบบ Flemish ลกัษณะเด่น
คอื หนิทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งเป็นหนิบะซอลตส์ดี าทีเ่กดิจากการระเบดิของภขูาไฟ ทางดา้นใต้ของสถานี
มหีอนาฬกิาสงู 37 เมตร มรีปูแบบการกอ่สรา้งเหมอืนกบัอาคารในสกอตแลนดท์ีต่อ้งมหีอนาฬกิาอยู่
ตรงกลางหรอืดา้นใดดา้นหนึ่งของอาคาร  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Victoria Hotel, Dunedin หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็ ดนันีดิน-โออามาร-ูชมนกเพนกว้ินสีน ้ าเงิน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าทา่นสูโ่รงงานชอ็กโกแลต Cadbury World’s Chocolate Factory  ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

นิวซแีลนด ์น าทา่นชมและชมิชอ็กโกแลตขึน้ชือ่ของนิวซแีลนด์ ซึง่ Cadbury World เป็นโรงงานผลติ
ชอ็คโกแลตยีห่อ้ดงัจากองักฤษทีม่าตัง้สาขาการผลติทีน่ิวซแีลนด ์เพราะตดิใจวตัถุดบินมเนยทีน่ี่ว่ามี
คณุภาพสงูท าใหช้อ็คโกแลตทีไ่ดอ้รอ่ยหวานมนั ถกูใจชาวโลกเป็นยิง่นกั จากนัน้น าทา่นเขา้ชม
ปราสาทลารนั์ค Larnach Castle ปราสาทหรอืคฤหาสน์แหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศนิวซแีลนด ์
สรา้งขึน้โดยนกัการธนาคารชาวออสเตรเลยีน นาม วลิเลยีม ลารน์คั สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ใชเ้วลา 
3 ปีจงึสรา้งเสรจ็ ยงัไมร่วมถงึเวลาตกแต่งจนสมบรูณ์อกีราว 12 ปี จากนัน้กเ็กดิโศกนาฏกรรม
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อาถรรพข์ึน้ จงึถกูขายต่อเป็นทอดๆจนมาถงึมอืของครอบครวับารเ์กอรซ์ึง่ซือ้ขึน้มาไวค้รอบครองใน
ปี ค.ศ. 1967 และเปิดใหบุ้คคลภายนอกไดเ้ขา้ชม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองโออามาร ูOamaru ตัง้อยูใ่จกลางเขตไวทาก ิทีม่ชี ื่อเสยีงว่าเป็นเมอืงทีส่ะสม

อาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีเ่ป็นมรดกตกทอดทีส่รา้งขึน้จากหนิปนู เป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ว่า หนิโออา
มาร ูOamaru Stone น าทา่นแวะชมและถ่ายรปูยา่นเมอืงเกา่ของโออามาร ูทีม่อีาคารสถาปัตย ์
Whitestone Victorian Architecture ตามแบบสถาปัตยกรรมเกา่แต่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยา่ง
สวยงาม จากนัน้น าทา่นชมนกเพนกวินสีน ้าเงินตวัเลก็ๆ หรอื Blue Penguin นบัรอ้ยนบัพนัสดุแสน
น่ารกัทีข่ ึน้มาท ารงับนชายฝัง่อยา่งใกลช้ดิ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Brydone Hotel, Dunedin หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด โออามาร-ูทไวเซิล-โอมาราม่า-เทคาโป-ไคร้สท์เชิรช์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทไวเซลิ น าทา่นแวะชมฟารม์ปลาแซลมอน Salmon Farm ใหท้า่นได้

ชมวธิกีารเพาะเลีย้งปลาแซลมอนซึง่ทกุทา่นสามารถรว่มกจิกรรมใหอ้าหารปลาและนอกจากนัน้ยงั
สามารถเลอืกซือ้และชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ย กอ่นเดนิทางสู ่เมืองโอมาราม่า เมอืงเลก็ๆ ที่
สวยงามบนทีร่าบสงูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูทีส่วยงาม ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแหง่เครือ่งรอ่น ซึง่มลีมแรง
เหมาะส าหรบัผูท้ีช่ ืน่ชอบการเล่นเครือ่งรอ่น อกีทัง้เมอืงนี้ยงัมทีีพ่กั และรสีอรท์เลก็ๆ น่ารกั ไวส้ าหรบั
ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบีคีวิ 
บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่เทคาโป น าทา่นชมทะเลสาบเทคาโป ทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแรธ่าตุ

ผสมกบัธารน ้าแขง็ของภเูขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสาบแหง่นี้ในฤดหูนาวจะกลายเป็น
น ้าแขง็ สามารถเล่นสเกต็น ้าแขง็ได ้จากนัน้น าชม โบสถข์นาดเลก็ The Church of Good Sheperd 

ซึง่ในปัจจุบนัยงัใชใ้นประกอบพธิกีารต่างๆอยู ่เมือ่ทา่นเขา้ไปในโบสถ ์ใหท้า่นตะลงึกบัความงดงาม
ของทะเลสาบ เมือ่มองผา่นหน้าต่างของโบสถ ์ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ Kolly สรา้งไวเ้พือ่เป็น
การยกยอ่งคณุความดแีละความสามารถทีช่ว่ยชาวนิวซแีลนดใ์นการตอ้นแกะ   

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไครส้ทเ์ชริช์ ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของประเทศ
นิวซแีลนด ์อาท ิครมี รกแกะหรอืครมีหน้าเดง้ เซรัม่รกแกะ ชอ้คโกแลต็ ผลติภณัฑบ์ ารงุสขุภาพ และ
ผลติภณัฑท์ีท่ าจากขนแกะ ต่างๆ รวมทัง้ขนแกทีน่ ามาผลติอยา่งด ีพรอ้มบรรจุหบีหอ่ใหท้า่นซือ้เป็น
ของฝาก  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Sudima Airport Hotel, Dunedin หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่ก้า ไคร้สท์เชิรช์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ  
10.50 น.  เหนิฟ้าออกจากนครไครส้ทสเ์ชริช์ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ298 
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17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ 
18.35 น. เดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่ SQ978 
20.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศหรือความล่าช้าของสายการบิน
หรือสภาพการจารจร หรือ เหตจุารจล หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดท่ีมีผลกบัการเดินทางและรายการ

ทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าเดินทาง    11-19 / 26 ส.ค.-03 ก.ย.   เดือนสิงหาคม 2560 
    16-24 / 23 ก.ย. -01 ต.ค.   เดือนกนัยายน 2560 
    15-23 / 21-29     เดือนตลุาคม 2560 
 

นิวซีแลนด ์เกาะใต้ 9 วนั (SQ) 
ล่องเรือกลไฟ+นัง่กระเช้าสกายไลน์กอน

โดล่า-ดนันิดิน-ปราสาทลารนั์ค-โรง
งานชอ็คโกแลต 

ส.ค.-ก.ย.60 ต.ค.60 ส.ค.-ก.ย.60 ต.ค.60 

ราคารวมตัว๋ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 91,900 97,300  58,800 63,900 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 91,900 97,300 58,800 63,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(เสรมิเตยีง) 90,500 95,900 56,900 61,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(ไม่เสรมิเตยีง) 89,900 93,500 55,500 60,900 

ท่านทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 15,500 16,800 15,500 16,800 

ผูใ้หญ่ท่านทีต่อ้งการพกั 3 ท่าน ท่านทีส่าม ลด 2,000 2,000 2,000 2,000 
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อตัราค่าเดินทาง    18-26 / 26 พ.ย.-04 ธ.ค.   เดือนพฤศจิกายน 2560 
    02-10/ 09-17     เดือนธนัวาคม 2560 
 

นิวซีแลนด ์เกาะใต้ 9 วนั (SQ) 
ล่องเรือกลไฟ+นัง่กระเช้าสกายไลน์กอน

โดล่า-ดนันิดิน-ปราสาทลารนั์ค-โรง
งานชอ็คโกแลต 

พ.ย.60 ธ.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 

ราคารวมตัว๋ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 95,300 97,300 59,900 63,900 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 95,300 97,300 59,900 63,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(เสรมิเตยีง) 93,500 95,900 57,900 61,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(ไม่เสรมิเตยีง) 92,300 93,500 56,900 60,900 

ท่านทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 16,800 16,800 16,800 16,800 

ผูใ้หญ่ท่านทีต่อ้งการพกั 3 ท่าน ท่านทีส่าม ลด 2,000 2,000 2,000 2,000 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั** 
 

หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี

จ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและ
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีต้องการเดินทางโดยแยกกลบั ไม่ต้องการกลบัพร้อมคณะ กรณุาแจ้งความจ านงกบัเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือท าการจองตัว๋แยกกลบั โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ 4,000 บาท และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนันับจากวนั
กลบัของคณะ และหากมีการเปล่ียนแปลงวนักลบัแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนกลบัคืนหรือเปล่ียนซ า้สองได้ 
และการแยกกลบัโดยใช้ตัว๋หมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ีออกได้ จะต้องเป็นสนามบินตาม
โปรแกรมทวัรเ์ท่านัน้ หากมีความต้องการแยกกลบันอกเงื่อนไขน้ี จะต้องซ้ือตัว๋โดยสารเป็นตัว๋เด่ียวและ
มีค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋เด่ียว เชค็ราคาได้จากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
การย่ืนวีซ่า ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 



4.NZ South West Coast Circle 9D/SQ Aug-Dec 2017 8 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์ไครส้ทเ์ชริช์-สงิคโปร-์กรุงเทพฯ  ชัน้

ประหยดั  
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (พกัหอ้งละสองท่าน) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 05 พ.ค.2560 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั  
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุป๊เข้าประเทศนิวซีแลนดแ์ละค่าบริการท่านละ 3,800 บาท 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพรอ้มคณะ ท่านละ 900 บาท 

 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองหรอืคา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัสขุภาพ ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อได้

จากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  
 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯจะขอเกบ็ค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่านส าหรบัการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืขอเกบ็

ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ  
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เงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยและทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร ยกเลกิการ

เดนิทาง  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมดสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และ

มเีหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการ
ยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานฑตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสาร 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาติ หรอื 

คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 หากมกีารออกตัว๋โดยสารไปแลว้ และมกีารเปลีย่นแปลงการเดนิทางในภายหลงั ไม่ว่ากรณีใด ๆ สายการบนิไม่สามารถ

คนืเงนิค่าตัว๋โดยสารได ้และอาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
 กรณีผูเ้ดนิทางบางท่านทีต่อ้งการแยกกลบัไม่พรอ้มกบัคณะ ท่านสามารถแยกส ารองทีน่ัง่ต่างหากได้โดยตัว๋โดยสารจะ

แยกจากหมู่คณะ ค่าธรรมเนียมขึน้อยู่กบัระดบัทีน่ัง่ของสายการบนินัน้ๆ และเทีย่วบนินัน้ๆ ทีส่ามารถยนืยนัส ารองทีน่ัง่
ได ้

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ
หอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์
 

ปัจจบุนัการย่ืนขอค าร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์ใช้ระยะเวลาในการอนุมติัวีซ่า
โดยรวมประมาณ 15-20 วนัหลงัจากการยื่นขอค าร้อง และกรณุากรอกข้อมลูเบือ้งต้นให้
ครบถ้วนเพ่ือใช้ในการกรอกข้อมลูในการย่ืนค าร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน

สมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
 บญัชีออมทรพัย ์โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และออกย้อนหลงัไม่น้อย

กว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคารทุกหน้า   
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือ าเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชย
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คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร  

 ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก
แพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยล าพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด
สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์
และรปูถ่ายส าหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ย และใบประกนัสขุภาพ (จากบรษิทัประกนัภยั) 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจาก
ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................ 

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ   โสด  แตง่งานจดทะเบียน  แตง่งานไมจ่ดทะเบียน  หยา่  หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัทบ์า้น - -  

โทรศพัทมื์อถือ - -   
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ - -  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี)  

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

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ).................................................................... 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ออสเตรเลียครั้งสุดทา้ยหรือไม ่  ไมเ่คย  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี - -  ถึงวนัท่ี - -  รวม  วนั 

----------------------------------------------- 


