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นิวซีแลนด ์เกาะเหนือ 5 วนั 3 คืน 

อ็อคแลนด-์โรโตรวั-มาตามาตา-หมูบ่า้นฮอบบิท  

ชมความงามของเกาะเหนือ  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ 
 ท่องเท่ียวเมืองแห่งความรอ้นใตพิ้ภพ พรอ้มโชวต์ดัขนแกะ  

ลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี 

โดยสายการบินไทย (TG)  
 

 VTG ขอน ำทำ่นเดนิทำงสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวำมงดงำมของธรรมชำตไิมรู่ล้มืดว้ยสำยกำรบนิ
ไทย  น ำทำ่นเทีย่วชมสถำนทีข่ ึน้ชือ่ของเกำะเหนือ  
 

ออ็คแลนด ์ ชมควำมงำมของเมอืงออ็คแลนด ์เมอืงทีไ่ดร้บัสมญำว่ำ เมอืงแหง่กำรเล่นเรอืใบและชมภเูขำไฟทีด่บั 
แลว้ ชมเมอืงทำ่และเป็นศนูยร์วมทำงดำ้นกำรคำ้และเศรษฐกจิของเกำะเหนือ  

ถ ้ำไวโตโม่ ชมถ ้ำหนิงอก หนิยอ้ย ล่องเรอื ชมตวัหนอนเรอืงแสง  
มำตำมำตำ ทีต่ัง้ของหมูบ่ำ้นของชำวฮอบบทิ ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบกำรณ์เบื้องหลงัของ

สถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ 
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โรโตรวั เมอืงแหง่ควำมรอ้นใตพ้ภิพ เพลดิเพลนิกบักำรสำธติกำรตดัขนแกะ กำรตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้ชม
ปลำเทรำ้หลำกหลำยพนัธุ ์และนกกวี ีและทำนอำหำรค ำ่ทีป่รงุแบบชำวเมำร ีพรอ้มชมโชวร์ะบ ำ
พื้นเมอืงแบบเมำร ี

เมืองเตำโป  เมอืงซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลสำบเตำโปซึง่เป็นทะเลสำบทีเ่กดิจำกภเูขำไฟระเบดิในอดตีทีม่ขีนำดใหญ่และ
ลกึทีส่ดุของประเทศนิวซแีลนด์  

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 11-15 ส.ค. / 26-30 ก.ย. /13-17 ต.ค. / 23-27 ต.ค./ 21-25 พ.ย./ 5-9 ธ.ค.2561 
  

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ 
15.30 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D  
 สายการบนิไทย  เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 
18.45 น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงอ๊อคแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG491 
  

วนัทีส่อง ออ๊คแลนด-์ไวโตโม่-ถ ้ำหนอนเรืองแสง- โรโตรวั-ชมโชวพ้ื์นเมืองของชำวเมำรี 
11.45 น.   เดนิทางถงึสนามบนินครอ๊อคแลนด ์ หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยียบรอ้ย

แลว้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสูเ่มืองไวโตโม่ เมอืงเลก็ๆซึง่เป็นทีต่ัง้ของถ ้าไวโตโม ทีอ่ยูข่องหนอน
เรอืงแสงนบัลา้นตวั ค าว่า Waitomo มาจากภาษาพืน้เมอืงสองค าคอื ค าว่า "wai" แปลว่า "น ้า" และ
ค าว่า "tomo" แปลวา่ "หลุม บอ่ หรอื ถ ้า" เมือ่น ามารวมกนัจงึมคีวามหมายว่า น ้าไหลผา่นนัน่เอง (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  น าทา่นชม ถ ำ้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ Waitomo Glowworm 

Caves ชมความงามของถ ้าหนิงอก หนิยอ้ยทีง่อกเองตามธรรมชาตโิดยใชเ้วลาหลายรอ้ยปี  ล่องเรอื
ชมตวัหนอนนบัลา้นๆ ตวัสอ่งแสงระยบิระยบัสวยงามเพือ่ลอ่แมลงเป็นอาหาร นบัเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่  จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อถงึเมอืง โรโตรวั เมอืงแหง่ความรอ้นใต้
พภิพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า แบบฮำหงิ ท่ีปรงุแบบชำวเมำรี พร้อมชมระบ ำพื้นเมืองของชำวเมำรี ชน
พื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด ์    
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ำม โรโตรวั-ศนูยว์ฒันธรรมเมำรี-เรนโบวส์ปริง-อะโกรโดมฟำรม์-ชมสำธิตกำรตดัขนแกะ 
เช้ำ   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นสู ่เทปยุย่ำ (Te Puia) ศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดั

งานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ีอาท ิเชน่ การแกะสลกัไม ้และการทอเครือ่งนุ่งห่ม พรอ้มชมบ่อน ้าพุ
รอ้น บ่อโคลนเดอืด สิง่มหศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุง่จากพืน้ดนิ และแรธ่าตุ
ต่าง ๆ ตามธรรมชาตทิีเ่กดิจากพลงัความรอ้นใตพ้ืน้ดนิในบรเิวณนี้ ชมนกกวีสีตัวส์ญัลกัษณ์ของ
ประเทศนิวซแีลนดท์ีห่าชมไดย้าก  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เรนโบวส์ปริง สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลา
เทรา้ ทีม่จี านวนนบัหมืน่ตวัจากทะเลสาบมาวางไขต่ามธรรมชาต ิชมตน้เฟิรน์สเีงนิสญัลกัษณ์ของ
ประเทศนิวซแีลนด ์

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บำ่ย   น าทา่นสู ่อะโกรโดม เพือ่ชมการแสดงของแกะพนัธุต์่างๆ ทีใ่หท้า่นไดส้มัผสัถงึความน่ารกั และ

ประทบัใจกบัการ ชมกำรสำธิตกำรตดัขนแกะ การตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้ การรดีนมววั  การป้อน
นมลกูแกะ  
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ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่  โรโตรวั-เตำโป-มำตำมำตำ-หมู่บำ้นฮอบบิท-ออ๊คแลนด ์

เช้ำ   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเตำโป เมอืงซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ
เตาโปซึง่เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากภเูขาไฟระเบดิในอดตีทีม่ขีนาดใหญ่และลกึทีส่ดุของประเทศ
นิวซแีลนด ์เป็นเมอืงตากอากาศ และศนูยก์ลางการตกปลาเทรา้ท์ แวะชมน ้าตกฮกูา้ (Huga Falls) 
ซึง่เป็นน ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะเหนือ ชมสายน ้าทีไ่หลผา่นโตรกหนิ  

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บำ่ย  น าทา่นเดนิทางต่อสูเ่มืองมำตำมำตำ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆน่ารกั 
  น าทา่นชมหมู่บำ้นฮอบบิท (Hobbiton Movie Set)  หมูบ่า้นในภาพยนตรด์งัเรือ่ง The Hobbit และ 

The Lords of The Ring มจี านวน 44 หลงั แต่ละหลงัถกูออกแบบใหแ้ตกต่างกนัไป บางหลงักป็กคลุม
ไปดว้ยหญา้และบางหลงักป็ลกูดอกไมส้วยงามหน้าบา้น ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของ
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ ขอผู้
ก ากบั เซอรปี์เตอร ์แจ๊คสนั ใหท้า่นไดช้ืน่ชมพืน้ทีอ่นัสวยงามของฟารม์เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ากกว่าพนั
เอเคอร ์ประกอบกบัววิทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์อนัตระการตา จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู่
ตวัเมอืง ออ๊คแลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.00 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศนิวซแีลนด ์และ
ยงัเป็นเมอืงส าคญัและเป็นเมอืงศนูยร์วมเศรษฐกจิของเกาะเหนือ 

  ค ำ่   รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห้่ำ  ออ๊คแลนด ์-  กรงุเทพฯ 
เช้ำ   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นชม เมืองออ็คแลนด ์ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแหง่การล่อง

เรอืใบ  เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัหนึ่ง และเป็นเมอืงทีส่ าคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ ของ
เกาะเหนือ น าชมทา่เรอืรมิอา่วทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล า ชมสะพานฮาเบอร ์ชมววิของยอด
เขาอเีดน เป็นภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ผา่นชมหมูบ่า้นพาเนลล ์ทีเ่ป็นอาคารบา้นเรอืนสมยัตัง้เมอืงออ็ค
แลนด ์เมือ่เวลาผา่นไปไดม้กีารปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ โดยพฒันาหมูบ่า้นนี้ใหเ้ป็นรา้นคา้และรา้นอาหาร 

  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
14.10 น. เดนิทางออกจากอ๊อคแลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG492 
20.25 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

รำยกำรกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลีย่น ข้ึนอยู่กบัเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ อำทิเช่น กำรจรำจร  กำรซ่อมแซม
ถนน  สภำพอำกำศ  หิมะตก  กำรเมือง  กำรจลำจล  กำรปกครอง หรือภยัธรรมชำติ หรือมีเหตกุำรณ์อืน่ๆ 
ทีไ่ม่คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ เป็นต้น ซึง่อำจมีกำรปรบัเปลีย่นแปลงตำมควำม

เหมำะสม โดยจะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำบริกำร 11-15 ส.ค. / 26-30 ก.ย. /13-17 ต.ค. / 23-27 ต.ค./ 21-25 พ.ย./ 5-9 ธ.ค.2561 
 

นิวซีแลนด ์เกำะเหนือ  
ออ็คแลนด-์โรโตรวั 5 วนั 3 คืน /TG  

11-15 ส.ค. /  
26-30 ก.ย.61 

13-17 ต.ค. / 23-27 ต.ค. 
21-25 พ.ย./ 5-9 ธ.ค.61 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 59,500 62,800 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 58,500 61,800 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 56,500 59,800 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 54,500 57,800 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 8,900 
รำคำทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่ำนละ 30,500 32,500 

**ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแบบกรุป๊และค่ำบริกำรท่ำนละ 4,000 บำท //  
ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,200 บำท  ช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนเดินทำง ** 

 

***บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั  ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภำยหลงั*** 
 

หมำยเหตุ 
 กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน หำกผู้โดยสำรมี

จ ำนวนต ำ่กว่ำจ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงและ
เปล่ียนแปลงอตัรำค่ำเดินทำง 

 กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวมประมำณ 20-25 วนั ดงันัน้จึงขอควำมร่วมมือ
ในกำรจดัเตรียมเอกสำรส ำหรบักำรย่ืนขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและควำม
สะดวกรวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำ 

  กรณีท่ำนท่ีต้องกำรเดินทำงโดยแยกกลบั ไม่ต้องกำรกลบัพร้อมคณะ กรณุำแจ้งควำมจ ำนงกบัเจ้ำหน้ำท่ี
เพ่ือท ำกำรจองตัว๋แยกกลบั โดยมีค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 4,500 บำท และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนันับจำกวนั
กลบัของคณะ และหำกมีกำรเปล่ียนแปลงวนักลบัแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนกลบัคืนหรือเปล่ียนซ ำ้สองได้ 
และกำรแยกกลบัโดยใช้ตัว๋หมู่คณะไม่สำมำรถเปล่ียนสนำมบินท่ีออกได้ จะต้องเป็นสนำมบินตำม
โปรแกรมทวัรเ์ท่ำนัน้ หำกมีควำมต้องกำรแยกกลบันอกเงื่อนไขน้ี จะต้องซ้ือตัว๋โดยสำรเป็นตัว๋เด่ียวและ
มีค่ำธรรมเนียมในกำรท ำตัว๋เด่ียว เชค็รำคำได้จำกเจ้ำหน้ำท่ีทวัร ์

 กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำง
บริษทัทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงผู้เดินทำงไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำ
พร้อมคณะได้  

 

อตัรำน้ีรวมบริกำร 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ออ็คแลนด-์กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
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 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่ 08 พ.ค.2561 
 

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำกรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่ำบริกำร ช ำระพร้อมค่ำทวัรท่์ำนละ 4,000 บำท 
 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ, ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ีจะต้องช ำระเพ่ิมพร้อมค่ำทวัร ์ท่ำนละ 1,200 บำท 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมโดยสว่นใหญ่จะขายเน็ตเป็น

ชัว่โมงหรอืมสีญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบีข้องโรงแรมเทา่นัน้ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

กำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่

เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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กำรยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจ าคา่ตัว๋
โดยสารเครือ่งบนิ (เงือ่นไขตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนนิการในการยืน่วซี่าแลว้ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าทา่นละ 4,000 บาท 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าทา่นละ 4,000 บาท 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิมดัจ า กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด 
 

หมำยเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

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

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย
การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
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 โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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เอกสำรในกำรขอวีซ่ำประเทศนิวซีแลนด ์

 

ปัจจบุนักำรย่ืนขอค ำร้องขอวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด ์ใช้ระยะเวลำในกำรอนุมติัวีซ่ำ
โดยรวมประมำณ 20-25 วนัหลงัจำกกำรยื่นขอค ำร้อง และกรณุำกรอกข้อมลูเบือ้งต้นให้
ครบถ้วนเพ่ือใช้ในกำรกรอกข้อมลูในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำให้ครบถ้วน  
o หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบง่ช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 

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

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

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

- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บำ้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน

สมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

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

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

o หลกัฐำนกำรเงิน   
 บญัชีออมทรพัย ์โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนำคำรอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และออกย้อนหลงัไม่น้อย

กว่ำ 6 เดือนและต้องมีตรำประทบัจำกธนำคำร ยอดเงินไม่น้อยกว่ำ 6 หลกั  
*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบับดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 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 าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ 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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กรอกข้อมลูตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด ์
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่ เกิด ............................................ 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.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

 

 กรณีศึกษำอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

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

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

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

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 
 

 

 


