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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ตลุำคม : 17 – 22  

พฤศจกิำยน : 21 – 26  

 
63,900.- 

 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 
โอค๊แลนด ์– เขำอเีดน – น ัง่เรอืขำ้มฟำกสูเ่ดวอนฟอรต์  

 
✈ O O 

COPTHORNE 
AUCKLAND 

3 
บำ้นฮอบบทิ – โรโตรวั – TE PUIA – กำรแสดงพืน้เมอืงชำว

เมำร ี
O O O NOVOTEL LAKESIDE 

4 ทะเลสำบเทำโป – น ำ้ตกฮกูำ้ – อโกรโดม – เรนโบว ์สปรงิ  O O O NOVOTEL LAKESIDE 

5 ถ ำ้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่– โอค๊แลนด ์ O O  O 
COPTHORNE 
AUCKLAND 

6 โอค๊แลนด ์– สนำมบนิ  – กรงุเทพฯ        O ✈ ✈  

 

นวิซแีลนด ์เกำะเหนอื 

                      6 วนั 4 คนื         

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
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น าท่านบนิตรงสูเ่มอืงโอค๊แลนด ์(Auckland) ขึน้เขำอเีดน (Mt.Eden) ภเูขาไฟทีด่ับแลว้ชมความ

งามของเมอืงโอ๊คแลนด ์ เดนิชมบำ้นฮอบบทิ (Hobbiton movie set) สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์

Lord of the Ring เยอืนเมอืงแหง่ความรอ้นใตพ้ภิพที่เมอืงโรโตรวั (Rotorua) ชมิอาหารพืน้เมอืง

และชมโชวช์ำวเมำร ี(Maori) ชมการแสดงของแกะหลากหลายพันธุ์ที่อโกรโดม (Agrodome)    

ตืน่ตาตืน่ใจกับทะเลสำบเทำโป (Lake Taupo) ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของนวิซแีลนด ์ลอ่งเรอืชมดาว

ทีใ่ตโ้ลกในถ ำ้ไวโตโม ่(Waitomo Glowworm Caves)  

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง           กรงุเทพฯ  
 
15.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนำมบนิสุวรรณภูม  ิ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิไทย ประตู 2 

เคำนเ์ตอร ์D โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

18.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงโอ๊คแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์โดยสำยกำรบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่TG491 

***คณะเดนิทำงวนัที ่21 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 18.45 น.  

และถงึโอค๊แลนด ์เวลำ 12.05 น.*** 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง         โอค๊แลนด ์– เขำอเีดน – น ัง่เรอืขำ้มฟำกสูเ่ดวอนฟอรต์  
 
11.45 น. เดนิทางถงึสนำมบนิโอ๊คแลนด ์(Auckland international Airport) เมอืง

ใหญอ่นัดับหนึง่ของประเทศนวิซแีลนด ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืง  

โอค๊แลนด ์

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย น าท่านชมเมอืงโอ๊คแลนด ์(Auckland) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเมอืงแห่งการล่องเรอื (City 

of Sails) เพราะบรเิวณอา่วจะเต็มไปดว้ยเรอืใบ เรอืยอรช์ นับหมืน่นับแสนล า และ

ยังเป็นเมอืงทีส่ าคัญทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ ใหเ้วลาท่านเดนิชมบรเิวณ

ท่าเรือรมิอ่าวที่สวยงาม ชมสะพำนฮำรเ์บอร ์(Harbour bridge) น าท่านขึน้   

เขำอเีดน (Mt.Eden) ภเูขาไฟทีด่ับแลว้ ทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศน์ของเมอืงได ้

ทัง้เมอืงไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ 360 องศา จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืขำ้มฟำกจำกเมอืง

โอค๊แลนดส์ูท่ำ่เรอืเดวอนฟอรต์ โดยทา่นจะไดช้มความงดงามของอา่วโอ๊คแลนด์

อย่างใกลช้ ิดในมุมที่แตกต่าง เทียบท่าขึ้นบริเวณท่าเรือเดวอนฟอร์ตน าชม 

สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น บา้นเรอืนทีส่วยงาม รา้นกาแฟน่าน่ังทัง้รา้นคา้จ าหน่าย

ของที่ระลกึเก๋ไก๋บนถนนวคิตอเรยี ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศเมอืงน่ารักในมุมที่

แตกตา่งโดยเดนิขึน้ไปชมววิของเมอืงทีเ่ขำวคิตอเรยีทีส่ามารถมองลงมาเห็นววิอกี

มมุของเมอืงโอค๊แลนด ์

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  COPTHORNE AUCKLAND หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    บำ้นฮอบบทิ – โรโตรวั – TE PUIA – กำรแสดงพืน้เมอืงชำวเมำร ี
 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาตามาดา เมอืงชนบทเล็กๆทีต่ัง้อยู่ใกล ้ๆ เทอืกเขำไคไม 

(Kaimai Ranges) ในเขตไวกำโต ้(Waikato) ชมบำ้นฮอบบทิ ( Hobbiton 

movie set) สถานทีห่ลักส าหรับถ่ายท าฉากภาพยนตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงจ านวนหลาย

เรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน , ภาพยนตร์ลอร์ดออฟเดอะรงิส ์ซึง่ปัจจุบันรัฐบาล

นิวซแีลนด์ไดต้ัดสนิใจปรับใหส้ถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ

เมอืง ซึง่สามารถสังเกตุไดจ้ากป้ายบนถนนสายหลักว่า "ยนิดตีอ้นรับสู่ฮอบบติัน" 

(Welcome to Hobbiton Movie set) 

ระยะทาง 161 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 
ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรโตรวั (Rotorua) เมอืงแห่งความรอ้นใตพ้ภิพ ทีอ่ยูข่อง

ชาวเมาร ีใชค้วามรอ้นจากใตพ้ภิพในการปรงุอาหาร อาท ิน าเนื้อสัตวไ์ปฝังในดนิทีม่ี

ความรอ้นสูงจนกว่าเนื้อจะสุกและเรียกอาหารนี้ว่า “แฮงง ิ(Hangi)” นอกจากนี้

เมอืงโรโตรัว ยังเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญของเกาะเหนือ ทีม่นัีกท่องเทีย่วนยิมมา

เทีย่วมากทีส่ดุ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่TE PUIA ซึง่เป็นศูนยว์ัฒนธรรมและ

ศูนยฝึ์กหัดงานฝีมือของชาวเมารี อาทเิช่น การแกะสลักไม ้การทอเครื่องนุ่งห่ม 

พรอ้มกับชมบ่อน ้าพุรอ้น บอ่โคลนเดอืด ซึง่เป็นสิง่มหัศจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลังงาน

ความรอ้นใตพ้ภิพ 

ระยะทาง 73 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรพืน้เมอืงแบบชำวเมำร ีพรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง  
 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL LAKESIDE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง         ทะเลสำบเทำโป – น ำ้ตกฮกูำ้ – อโกรโดม – เรนโบว ์สปรงิ 
 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเทำโป (Taupo) เมืองเล็กๆรมิทะเลสาบ น าท่านชม 

ทะเลสำบเทำโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

นวิซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งทีอ่ยูข่องปลำเทรำ้สรีุง้(Rainbow Trout) ซึง่ทะเลสาบ

เกดิจากการทีภ่เูขาไฟระเบดิแลว้ ท าลายสว่นยอดของภเูขาไฟไปเมือ่ราว 2,000 ปี

มาแลว้ ตัง้อยูใ่กลก้บัตน้น ้าไวกาโต ซึง่เป็นแมน่ ้าทีย่าวทีส่ดุในนวิซแีลนด ์น าทา่นชม

น ำ้ตกฮูกำ้ (Huka Falls) ตน้น ้าของแม่น ้าไวกาโต ไหลผ่านชัน้หนิทีเ่ป็นหนา้ผา

สงู 11 เมตร เป็นน ้าตกทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ ซึง่บรเิวณนี้มกีจิกรรมทีน่่าตืน่เตน้คอื

การน่ังเรอืเร็วเจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบนัจี(้Bungy 

Jump) ที่เ ป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด ์   

(Option :การเล่นกจิกรรมพาดโผน อาทเิชน่ รายการเรอืเร็วเจ็ทโบ๊ท [Huka Jet 

Boat ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท] หรอืกระโดดบันจี ้[Bridge Bungy Jump  

ราคาโดยประมาณ 4,500 บาท] สามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่ไดท้ีห่ัวหนา้ทัวร)์ 

ระยะทาง 80 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ1.20 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารไทย  
บำ่ย น าทา่นเขา้สู ่อโกรโดม (Agrodome) ฟารม์เลีย้งแกะใหญแ่หง่หนึง่ของเมอืงโรโต

รัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์่างๆ ใหท้่านไดช้มพรอ้มกับป้อนอาหารเจา้แกะนอ้ย 

การตอ้นแกะของสุนัขแสนรู ้พรอ้มกับชมการสาธติการตัดขนแกะ จากนัน้เดนิทาง

กลับสูเ่มอืงโรโตรัว จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่รนโบว ์สปรงิ (Rainbow Spring) 

สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทรา้ ที่มีปลาเทรา้นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตาม
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ธรรมชาต ิและนอกจากนีท้า่นยงัจะไดช้มตน้เฟิรน์สเีงนิซึง่เป็นสญัลักษณ์ของประเทศ

นวิซแีลนดอ์กีดว้ย 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL LAKESIDE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง         ถ ำ้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่– โอค๊แลนด ์
 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงไวโตโม่ (Waitomo) ทีม่สีถานทีส่ าคัญอกีแห่งที่จะ

พลาดไม่ไดเ้มือ่มาเทีย่วเกาะเหนือของประเทศนวิซแีลนด ์ คอื เขา้ชมถ ำ้ไวโตโม ่

(Waitomo Glowworm Caves) ถ ้าทีม่หีนอนเรอืงแสง เปรยีบเสมอืนไดดู้ดาว

อยูใ่ตโ้ลก นอกจากนี้ยังมหีนิงอก หนิยอ้นทีง่ดงามทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิถ ้าไว

โตโม่มอีายุมากกว่า 30 ลา้นปี น าท่านล่องเรอืชมถ ้าอันเงยีบสงบซึง่เป็นทีอ่ยู่ของ

หนอนเรอืงแสงนับลา้นๆตัว ทีอ่ยูต่ามผนังถ ้า สอ่งแสงประกายระยบิระยับ เหมอืนกับ

ดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามค ่าคนื 

ระยะทาง 150 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สไตล ์BBQ  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูโ่อค๊แลนด ์ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงและเลอืกซือ้สนิคา้

ตามอธัยาศัยบนถนนควนีส ์ (Queen Street) ซึง่เป็นแหลง่ขายสนิคา้นานาชนดิ 

หรอืเขา้เสีย่งโชคคาสโินทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศนวิซแีลนดอ์กีดว้ย 

ระยะทาง 200 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม COPTHORNE AUCKLAND หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    โอค๊แลนด ์– กรงุเทพฯ 
 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อสิระตามอธัยาศัยใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่รอบอา่ว หรอืชอ้ปป้ิงยา่นถนนควนีสอ์กีครัง้ หรอื

จะเลน่คาสโินทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศนวิซแีลนด ์ 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตขิองเมอืงโอค๊แลนด ์  

14.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเพือ่เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG492 

***คณะเดนิทำงวนัที ่21 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 14.50 น.  

และถงึกรงุเทพฯ เวลำ 20.50 น.*** 

 

20.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ   
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กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 
โปรแกรม : นวิซแีลนดเ์กำะเหนอื 

6 วนั 4 คนื 
โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

    
 ก ำหนดกำรเดนิทำง  ปี 2560 

                         

    ตลุำคม : 17 – 22  

พฤศจกิำยน : 21 – 26 
 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 63,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 63,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  20,000.- 

คำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่นวิซแีลนด ์(ทำ่นละ)  5,800.- 
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คำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่นวิซแีลนดป์ระเภทหมูค่ณะ* (ทำ่นละ) 

*3ทำ่นขึน้ไป ในกรณียืน่เป็นครอบครวั เด็กตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 20 ปี  
3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ยกกระเป๋ำเดนิทำงทีโ่รงแรม / (โรงแรมทีพ่กับำงแหง่อำจไมม่พีนกังำนยกกระเป๋ำ) 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 NZD ตอ่คน ตอ่วนั : 6 x 3 = 18 NZD) 

7. คำ่ทปิพนกังำนทีข่บัรถทีน่วิซแีลนดต์ลอดรำยกำรเดนิทำง (โดยมำตรฐำน 3 NZD ตอ่คน ตอ่วนั : 5 x 3 

= 15 NZD)  

8. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศนวิซแีลนด ์

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
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เง ือ่นไขกำรจอง 

 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่

สะดวก      

   ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายใน   

   ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

1. ทำงสถำนทตูมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยืน่วซีำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมทีส่ถำนทตูแจง้เง ือ่นไขมำ หำกทำ่นเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำ

ใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซี่ำไดห้รอืถูกปฏเิสธกำรอนุมตัวิซี่ำ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำ

หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 
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2. กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซีำ่ ทำง

สถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดั

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบำงโรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว        

แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่นวิ ซแีลนด ์

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ10วนัท ำกำร 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)   

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่ส่

คอนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 

6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของคน

ออกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัและบญัชฝีำกประจ ำ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

7.  ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่นวิซแีลนด ์

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้......................................อเีมล........................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

    ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

    วัน/เดอืน/ปีทีเ่ริม่ท างาน (ส าหรับนักเรยีน กรอกวนั/เดอืน/ปีทีเ่ริม่หลักสตูร) ...................................... 

    กรณีเกษียณ ระบวุนั/เดอืน/ปีทีท่า่นเกษียณ ............................................................. 

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

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

    ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่(ทีท่ างานเกา่)…………………………………………………………………….…… 

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

   วนั/เดอืน/ปีทีเ่ริม่ท างาน ...................................วนั/เดอืน/ปีทีอ่อกจากงาน................................. 
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14. ขอ้มลูเกีย่วกบัครอบครวัของทา่น  

กรณีที่ท่านสมรส ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน, หย่าร้าง, เป็นหม้าย 

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

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

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................จังหวัดที่เกิด………....……………….....…........ 

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

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

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

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

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

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

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................จังหวัดที่เกิด………....……………….....…........ 

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

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

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

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

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