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เกาะใต ้ เมืองไครส้เชิรช์ เมืองศูนยก์ลางของเกาะใต ้ความน่ารกัของเมืองสไตลอ์งักฤษนอกเกาะองักฤษ  

            ชมเมืองดะนีดีน เมืองที่ไดช่ื้อว่า สก็อตแลนดแ์ห่งนิวซีแลนด ์  

           เมืองริมทะเลสาบวาคาตปูิ “ควีนสท์าวน”์ ไข่มุกแห่งการท่องเที่ยวนิวซีแลนด ์ 

           ล่องเรือชมความสวยงามแสนโรแมตตกิ ที่อุทยานแห่งชาต ิมิลฟอรด์ ซาวด ์ 

           ตืน่เตน้กบัการนัง่ กระเชา้กอนโดล่าข้ึนสู่ยอดเขาบ็อบ พีค & เล่นลจู  

           ชมวิวยอดเขา เมา้ทค์ุก๊ Mt. Cook  

           เหมืองทองเก่า Arrow Town   

           ชมกระโดดบนัจี้  ตน้กาํเนิดกีฬา ทา้ทายความกลา้   

           เมืองครอมเวลล ์เลือกซ้ือผลไมต้ามฤดูกาล 

           ชมทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ 

  พิเศษ!!! เมนูกุง้ลอ๊บเตอร ์และเป๋าฮ้ืออนัโอช 

 
 
 
 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง :  วนัที ่        9-14 ก.ค., 29 ก.ค.-3 ส.ค. 2558    

                                         7-12, 20-25 ส.ค. 2558 

                                          10-15, 24-29 ก.ย. 2558  
     

 

 
 

 

นิวซีแลนด.์....ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาวดินแดนทางซีกโลกใตแ้ละอีกหลายช่ือที่ไดร้บัคาํยกยอ่งจาก

นกัท่องเที่ยว พบกบัธรรมชาตสิดช่ืนสบายตา ของทอ้งทุ่งอนัเขียวขจ ี ประดบัประดาดว้ยฝูงแกะ

ขาวๆ รายลอ้มดว้ยทิวเขาสูงใหญ่ของเทือกเขา Southern Alps ที่มีหิมะปกคลมุตลอดปี 
 

 



2 
 

                                                                                                           NZ91SQ: CHC-DUN-ZQN-MFN 6 Days by SQ  

 

   
 

10.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก (ประตทูางเขา้ 5 ) แถว K   
                 สายการสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง  

โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวก 

12.30 น. เหิรฟ้า  สู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยเท่ียวบินท่ี SQ975 

16.00 น.    เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์รอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่เมืองไครส้ชิรช์ 
19.45 น.    เหิรฟ้า  สู่เมืองไครส้เชิรช์ ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี SQ297 
 
 
 

10.35 น.    เดินทางถึงนครไครส้เชิรช์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอรเ์บอรร่ี์ แหล่งเพาะพนัธุแ์กะและววัท่ีสาํคญัของเกาะใต ้เดินทางผ่านเมือง 
แอชเบอรต์นั  Ashburton   แหล่งรวมสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากแกะ อาหารเสริม และของท่ีระลึกต่างๆ  เดินทางสู่

เมืองดะนีดีน Dunedin เมืองท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการขนานนามวา่เป็น  “สก๊อตแลนดแ์หง่นิวซีแลนด์ ” เป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตโอทาโก (Otago) บนเกาะใตข้องประเทศนิวซีแลนด์  เป็นเมืองหลกัในบริเวณ

โอทาโก ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงในส่ีเมืองหลกัของประเทศนิวซีแลนดใ์นดา้นประวติัศาสตร์ , วฒันธรรม และเหตุผลทาง

ภมิูศาสตรท่ี์สาํคญัเมืองหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด์  โดยเมืองดะนีดินเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

นิวซีแลนด ์คือ มหาวทิยาลยัโอตาโก ้(University of Otago) 
คํา่ บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่ท่ีพกั ณ  VICTORIA HOTEL DUNEDIN 3 หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์ 
นําท่านชม ความงดงามของ สถานีรถไฟดะนีดิน (Dunedin Railway Station) ตั้งอยูใ่นจตุัรสัแอนแซค 

(Anzac Square) ซ่ึงไดร้บัการออกแบบโดย George Troup โดยสถานีรถไฟถกูสรา้งขึ้ นในปี  1906 ตวัอาคาร

ถกูสรา้งขึ้ นในสไตล ์Flemish หินท่ีใชใ้นการก่อสรา้งเป็นหินบะซอลตสี์ดาํท่ีเกิดจากการระเบิดของภขูาไฟท่ีนํามา

จากดินแดนใกลเ้มือง ทางดา้นใตข้องสถานีรถไฟมีหอนาฬิกาสงู  37เมตร มีรปูแบบการก่อสรา้งเหมือนกบัอาคาร

ในสกอตแลนดท่ี์ตอ้งมีหอนาฬิกาอยูต่รงกลางหรือดา้นใดดา้นหน่ึงของอาคาร ผ่านชมสวนรุกชาติแหง่เมืองดะนีดิน

ท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม นําท่านชม ปราสาทลารน์ัค  (Larnace Castle) ปราสาทแบบสก็อตแลนดแ์หง่เดียวใน

นิวซีแลนด ์ปราสาทน้ีเป็นบา้นส่วนตวัของตระกลูบารเ์กอร ์ใชเ้วลาหลายปีในการปรบัปรุงปราสาทใหค้งเดิมอยา่ง

ตระการตา นําท่านเขา้ชมการตกแต่งภายในท่ีสวยงาม อาทิเช่น เฟอรนิ์เจอรแ์ละเคร่ืองใชใ้นสมยัก่อน และหอ้ง

ต่างๆมากมาย 

วนัแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร ์- ไครส้เชิรช์                 

วนัที่สองของการเดินทาง                ไครส้เชิรช์ – แอชเบอรต์นั – เมืองดะนีดีน                     (L / D ) 

วนัที่สามของการเดินทาง      ดะนีดีน – ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้กอนโดลา่ & เลน่ลจู           (B / L / 
D) 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย            นําท่านเดินทางสู่เมืองควีนสท์าวน ์เมืองริมทะเลสาบวาคาทีป ูท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาใหญ่น้อย เต็มไปดว้ย  
ธรรมชาติอนัสวยงามมาก สมกบัเป็นสถานท่ีท่ีใชถ่้ายทาํภาพยนตรจ์าํนวนมากจากทัว่โลก นําท่านขึ้ นกระเชา้ 
กอนโดล่า สู่ยอดเขาบ็อบพีค Bop Peak ชมทศันียภาพอนัสวยงามวจิิตรตระการตาของเมืองควนีทาวน์จากมุมสงู  

พิเศษ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นลจู เคร่ืองเล่นสุดประทบัใจท่านละ 1 รอบ 
รายการแนะนาํ  - ขึ้ นเฮลิคอปเตอรช์มทศันียภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมนักลาเซียร ์ธารน้ําแข็งใจกลางยอดเขา ตาม 

    อธัยาศยั (ค่าใชจ้า่ยน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์โปรดติดต่อหวัหน้าทวัร)์    
- สนุกสนานกบัการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสงู ท่ีไดร้บัการออกเเบบเป็นพิเศษลาํตวัทาํ            
   ดว้ยอลมิูเนียมอยา่งหนาเเน่นดว้ยความเร็วสงู ต่ืนเตน้เรา้ใจ ตามอธัยาศยั (ค่าใชจ้า่ยน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่น      
   ค่าบริการทวัร ์โปรดติดต่อหวัหน้าทวัร)์    

คํา่ บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคารจีน พิเศษ ล้ิมรสเมนูกุง้มงักร(Lobster) และเป๋าฮ้ือทะเลอนัโอชะ  
นําท่านสู่ท่ีพกั ณ  TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

 
เชา้             บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่อุทยานแหง่ชาติมิลฟอรด์ ซาวด ์ โดยผ่าน  ทะเลสาบเตอานาว  ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแหง่ชาติมิลฟอรด์ ซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่  วน

อุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ ซาวด์  ( MILFORD SOUND) ซ่ึงถกูประกาศให้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มิลฟอรด์ ซาวด์  เป็นผืนน้ําอนัเป็นส่วนเวา้ของ

ทะเลทาสมนั โดยสถานท่ีแหง่น้ีไดถ้กูโอบลอ้มไวด้ว้ยหุบเขาท่ีแคบและหน้าผา

สงูชนัอนัเกิดจากการกดัเซาะของ ธารน้ําแข็ง ต่อมาเม่ือธารน้ําแข็งหายไปก็มี

น้ําทะเลเขา้มาแทนท่ี ซ่ึงถกูเรียกวา่  “ฟยอรด์ (Fiord หรือ Fjord)” ระหวา่ง

ทางท่านจะไดช้มความงามท่ีสรา้งโดยธรรมชาติทะเลสาบ  MIRROR 

LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่านจะสามารถมองสะทอ้น

ภาพภเูขา ซ่ึงเป็นววิอยูเ่บ้ืองล่าง  และใหท่้านด่ืมน้ําแรบ่ริสุทธ์ิจากธรรมชาติ  
ท่ี MONKEY CREEK และแวะชมน้ําตกท่ีมีความยิง่ใหญ่ท่ี  CHASM จากน้ัน นําท่าน สู่ท่าเรือเพ่ือ ล่องเรือ

สาํราญ MILFORD SOUND SCENIC CRUISE   
เท่ียง              บริการอาหารกลางวนัแบบอินเตอรฯ์บุฟเฟ่ต ์ ณ ภตัตาคารบนเรือ ท่านจะไดช้มความงามของธรรมชาติ 
                 โดยรอบ ต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของสายน้ําตกอนัสงูตระหงา่นของ นํ้าตกโบเวน ซ่ึงมีความสงู 160 เมตรจากหน้าผา  
                 พรอ้มชมทิวทศัน์อนัแสนสวยงามวจิิตรตระการตาตลอดสองขา้งทาง   
                 ไดเ้วลาอนัสมควร ล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศกลบัสู ่เมืองควนีสท์าวน์                                  

คํา่ บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ท่ีพกั ณ   TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง       ควีนสท์าวน ์– อุทยานแห่งชาตมิิลฟอรด์ ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์     (B / L / D) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์  

นําท่านเดินทางสู่ เมือง  Arrowtown เหมืองทองเก่าในอดีต ซ่ึงครั้งหน่ึงจะเต็มไปดว้ยนักแสวงโชคจาก ทัว่ทุก

สารทิศ ชมความน่ารกัของชุมชุนเล็กท่ามกลางขุนเขาท่ีสวยงามทุกฤดกูาลดงัภาพวาด จากน้ันเดินทาง เลียบแม่น้ํา

คาวารวั แวะถ่ายรปูท่ีสะพานประวติัศาสตร ์สะพานคาวารวั ซ่ึงสถานท่ีแหง่น้ีใชเ้ป็นท่ีเล่น  Bungy Jump กีฬาทา้

ทายความหวาดเสียว ซ่ึงมีตน้กาํเนิดท่ีนิวซีแลนด์  (ค่าใชจ้า่ยในการกระโดดบนัจี้ น้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ

ทวัร ์หากท่านสนใจโปรดติดตอ่หวัหนา้ทวัร)์ แวะผ่านเมืองครอมเวลล ์แหล่งผลิตผลไมท่ี้มีช่ือเสียงของประเทศ 

ซ่ึงท่านสามารถชิมผลไมส้ดๆตามฤดกูาลและเลือกซ้ือเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบ บารบี์คิว  ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินกลบัสู่เมืองไครส้เชิรส์ ผ่านเมืองโอมารามา OMARAMA แวะชมวิว “ยอดเขาเมา้ทค์ุก๊” ท่ีมีความสงู

ถึง 3,753 เมตร อิสระใหท่้านไดช่ื้นชมกบัทศันียภาพของยอดเขาท่ีสงูตระหง่านและถกูปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอด

ทั้งปีบริเวณจุดชมววิริมทะเลสาบปคูากิ  นําท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบ

เทคาโป ทะเลสาบสีเทอรค์ วอยซ์ ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะบน เทือกเขา  

ไหลลงสู่ทะเลสาบจนทาํใหน้ํ้าทะเลสาบใสเป็นสีฟ้า   ถ่ายรปูคู่กบัโบสถเ์ล็กๆ ริม

ทะเลสาบและอนุสาวรียสุ์นัขตอ้นแกะ ออกเดินทางต่อสู่ เมืองไครส้เชิรช์  ชม

ความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของนครไครส้เชิรช์ ซ่ึงไดร้บัสมญานามวา่ 

“องักฤษนอกเกาะองักฤษ ” ชมความน่ารกัของแม่น้ําเอวอน ซ่ึงไหลผ่านใจกลาง

เมืองและอุทยานเเหง่สวนดอกไม ้Botanic Garden ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละไมย้นืตน้นานาชนิด  
คํา่ บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  
                 นําท่านสู่ท่ีพกั ณ  HEARTLAND HOTEL COTSWOLD 3   หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
                         
 

 
  

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์    
 ไดเ้วลานําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครไครส้เชิรช์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร  
11.55 น. เหิรฟ้า   สู่ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  SQ298 

17.30 น.     เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์เปล่ียนเคร่ืองเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.40 น. เหิรฟ้า   สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  SQ978 
20.05 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ เเละความประทบัใจ 

 
รายการนวิซีแลนดเ์กาะใต ้6 วนั โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์(NZ91SQ) 

 

วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่(  

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

พกัผูใ้หญ่

3 ท่าน 1 ผูใ้หญ่ มีเตียง+ ไม่มีเตียง+ 

วนัที่หกของการเดินทาง                     ไครส้เชิรช์ – สิงคโปร ์- กรุงเทพ ฯ                             (B) 

วนัที่หา้ของการเดินทาง        ควีนสท์าวน ์– แอรโ์รท่าวน ์– ครอมเวล - ทะเลสาบเทคาโป –  
                                       ไครส้เชิรช์                                                                  (B / L / D) 
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หอ้งละ 2ท่าน 2 ผูใ้หญ่ 2 ผูใ้หญ่ ทา่นที่ 3 

ลด 

เดือนก.ค.-ก.ย. 58 69,900 66,900 63,900 60,900  

8,900 
 

-800 
ราคาไม่รวมตัว๋ 36,900 35,900 33,900 31,900 

หมายเหตุ   1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทวัรจ์ะตอ้งมีผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไปเท่าน้ัน  
หากผูเ้ดินทางไมค่รบ 20 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทวัร ์หรือเล่ือนการเดินทาง    

2.  รายการทวัรใ์นโปรแกรม สามารถสลบัไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพภมูิอากาศ                           

ทั้งน้ี จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นสาํคญั  

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy class)  ไป – กลบั กรุงเทพฯ – ไครส้เชิรช์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินสิงคโปร ์แอร์

ไลน์  (SQ)    (ตอ้งเดินทางไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน)    
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่   และค่าน้ํามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี  1 เมษายน 2558    และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ 

Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรบัเพ่ิมขึ้ นหลงัจากน้ี 
3. ค่าประกนัอุบติัเหตุ การเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุวงเงิน 

500,000  บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  (หมายเหตุ : ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่  2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุ

มากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
4. ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้ 
5. รวมอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พ้ืนเมือง หรือ ไทย) 
6. ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีชาํนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ)   
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 
8. หวัหน้าทวัรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีมีประสบการณ์บริการอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

(ไม่รวมทิป)  
อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)  ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3 % 
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท์,  ค่าซกัรีด,  ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั (มินิบาร)์  และทีวชี่องพิเศษ, ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ นอกเหนือจากท่ีทวัรจ์ดัให ้
4. ค่าทิปพนักงานขบัรถ 3 NZD ต่อท่านต่อวนั หรือมากกวา่แลว้แต่ความประทบัใจซ่ึงเป็นการแสดงน้ําใจใหก้บัผูใ้หบ้ริการตามหลกั

ปฏิบติัสากล  
5. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความประทบัใจ ซ่ึงเป็นการแสดงน้ําใจใหก้บัผูใ้หบ้ริการ 
6. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมั / ท่าน) 
7. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซี่าประเทศนิวซีแลนด ์ค่าวซี่ากรุป๊ 3,100 บาท (ยืน่พรอ้มกนั 3 ท่านขึ้ นไป  / วซี่าไม่ติดเล่ม / ตอ้ง

เดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊) ค่าวซี่าเด่ียว 5,500 บาทต่อท่าน (ปรบัค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 58 ค่าธรรมเนียมวี

ซ่าทางสถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน  ไม่วา่ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  
 

เง่ือนไขการจอง 
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1. กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 20,000  บาท ภายใน 3 วนั  นับจากวนั

จอง  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง  21  วนั มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางอตัโนมติั  และไม่คืนค่ามดัจาํทวัร์

ทั้งหมด 
3. ในการยืน่ขอวซี่า เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่าอยา่งน้อย 3 อาทิตย ์ก่อนวนัเดินทาง    (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะ

ปฏิเสธการอนุมติัวซี่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่าอีกครั้งหน่ึง)   
4. กรณีท่ีท่านใหเ้อกสารยืน่วซี่าทนักาํหนดเวลา แต่ผลวซี่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูนิวซีแลนด ์บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมวซี่า, และค่ามดัจาํทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท โดยจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือใหภ้ายใน  10 วนัทาํ

การ  
5. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยืน่วซี่าล่าชา้ ทาํใหรู้ผ้ลวซี่าไม่ทนักาํหนดและทางบริษัทฯ ตอ้ง ออกตัว๋เครื่องบินกบัทางสาย

การบินก่อน 
a. ทางลกูคา้จะตอ้งจา่ยเงินค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 

การใหบ้ริการ และไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
b. หากผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจาํทั้งหมด และคิดค่าใชจ้า่ยตามความจริงบางส่วนท่ีทาง

บริษัท ไดจ้า่ยไปแลว้และไม่สามารถยกเลิกไดท้นั โดยจะคืนส่วนท่ีเหลือใหก้บัท่าน ภายใน10 วนัทาํการ ส่วนค่าตัว๋

เคร่ืองบินทางบริษัท จะดาํเนินการทาํเร่ืองขอคืนเงินใหต้ามจริงท่ีสายการบินทาํการคืนมาให ้ใชเ้วลาอยา่งนอ้ย

ประมาณ 3 เดือน (การทาํเร่ืองคืนเงินค่าตัว๋ขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน)    
6. เน่ืองจากเป็นการใชต้ัว๋กรุป๊ หรือตัว๋เง่ือนไขพิเศษ ฉะน้ันการสะสมไมล ์จะข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน                                   

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจง้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วนั หรือ ( ก่อน 45 วนั ในช่วงวนัหยุดยาว  หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือน

ตุลาคม) คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 30 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจาํ 10,000 บาท และค่าใชจ้า่ยในการ

ยืน่วซี่า (ถา้มี) 
3. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 22 - 29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจาํทั้งหมด  และค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซี่า 

(ถา้มี) 
4. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บ 50 % ของมลูค่าทวัร ์ทุกกรณี (เน่ืองจากการยกเลิก

การเดินทางของท่านมีผลกระทบต่อจาํนวนผูเ้ดินทางในคณะและทางบริษัท มีค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้) 
5. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 15 - 20 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บ 75 % ของมลูค่าทวัร ์ทุกกรณี 
6. แจง้ยกเลิกล่วงหน้าน้อยกวา่ 14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้า่ย 100 %  ของมลูค่าทวัร ์ทุกกรณี   
7. กรณีท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวซี่าผ่านแลว้ แต่หากมีการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจาก 

a. ยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลส่วนตวัต่างๆ เน่ืองจาก ทางบริษัทฯ มีค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการท่ีไดจ้า่ยไปแลว้

จาํนวนมากทางและทาํใหมี้ผลกระทบต่อจาํนวนผูร้ว่มเดินทางในคณะ ฉะน้ันทางบริษัท ฯ ขอคิดค่าใชจ้า่ย 100 % 
ของ มลูค่าทวัร ์         

b. หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้บัการอนุมติัวซี่า ไม่วา่จะ

ดว้ยเหตุผลอะไรก็ตามอนัเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทตู ซ่ึงหากมีการยกเลิกเฉพาะบุคคล 
หรือทั้งหมดในกลุ่มของท่าน ทาํใหมี้ผลกระทบต่อจาํนวนผูเ้ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

ค่าใชจ้า่ย 100 % ของมลูค่าทวัร ์ต่อท่าน 
8. ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทางทุกกรณี  หรือถกูปฏิเสธเขา้เมือง  จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
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หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน หรือผูร้ว่ม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซี่าของทางสถานทตู  ไดค้รบ  15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให ้

โดยจะหกัค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยืน่ใหเ้ท่าน้ัน ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหเ้ร็วท่ีสุด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ถา้ตอ้งการ  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความ  

สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
3. ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ 
     หอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม ่

     ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม และขนาด 

     ของหอ้งพกัอาจไม่เท่ากนั 
4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีมีส่ิงของสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ

เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภยัธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงรอบเรือนําเท่ียว  ความไม่สงบทาง

การเมือง  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน   
5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง  เขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด  เน่ืองจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ถือเป็นเหตุผลท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบของบริษัท  ทาง

บริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
7.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวซี่า อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ี

กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
***การพิจารณาอนุมติัวีซ่า ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูต เท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้  ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุ

เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นคาํรอ้ง

ขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ และเตรียมเอกสารชุดใหม่ ทุกครั้ง) หากเหตผุลใน การปฏิเส ธการออกวีซ่า 

เน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม ใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ  หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด*** 
8. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูฯ  เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

สถานทตู  เร่ืองวซี่าของท่าน  เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติของบริษัท 
9. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 
10. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่า 
1. หนังสือเดินทาง ( Passport)  ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกวา่  6 เดือนนับจากวนัเดินทาง และหนังสือเดินทางตอ้งมี

หน้าเหลืออยา่งน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่าเขา้ประเทศ นิวซีแลนด์หรือไม่ก็

ตามควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซี่า) 
 ในกรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) ยืน่วซี่าประเภทท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม ่

     รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวจะใช ้
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     หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู  
2. รปูถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง พ้ืนหลงัสีอ่อน ไม่ยิ้ มเห็นฟัน ไม่สวมแวน่ตา ขนาด  2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ  (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทั้ง 2 รปู) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด  
4. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชุด หรือ สาํเนาใบสติูบตัร (กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 15 ปี) 1 ชุด  
5. สาํเนาใบเปล่ียนชื่อ – นามสกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรสมา

ดว้ย),  สาํเนาทะเบียนใบหยา่  หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) 1 ชุด 
7. หลกัฐานการทาํงาน   

 กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทท่ีท่านทาํงานอยู ่โดยระบุตาํแหน่ง เงินเดือน วนัเดือนปี 
    ท่ีเร่ิมงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้างานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติ 

          พรอ้มตราประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 
  กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ  -  สาํเนาใบทะเบียนการคา้ , หนังสือรบัรองการจดทะเบียนการคา้, หนังสือรบัรองบริษัทฯ 
       ท่ีคดัสาํเนาไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผูมี้อาํนาจพรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี)   

  กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ  -  หนังสือรบัรองจากหน่วยงาน/ตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 
  กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สาํเนาบตัรนักศึกษา หรือหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบนัท่ีท่าน 

    กาํลงัศึกษาอยู ่หรือ สมุดรายงานประจาํตวันักเรียน 
  กรณีเป็นแม่บา้น  -  ตอ้งเตรียมหลกัฐานของสามี (สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประชาชน หลกัฐานการงาน  

    และหลกัฐานทางการเงิน) พรอ้มสาํเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสใหท้าํหนังสือรบัรอง / ช้ีแจง  
     ความสมัพนัธ)์ 

8. หลกัฐานการเงิน (สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี) โปรดเตรียมอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
     ขอ Statements บญัชีออมทรพัยจ์ากธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดือน ตวัจริงท่ีมีตราประทบัจากธนาคาร  หรือ 
 สาํเนาสมุดเงินฝาก บญัชีออมทรพัย ์ อบัเดต ยอ้นหลงั 6 เดือน    

9. กรณีท่ีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี  ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดา ตอ้ง ใหทั้ง้บิดาและมารดา ท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไป

ตา่งประเทศ หรอื หากเดินทางไปกบับิดา หรอื มารดา ท่านใดท่านหน่ึง ตอ้ง ใหบิ้ดา หรอื มารดา ท่านท่ีไม่ไดเ้ดินทางไป

ดว้ย ท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ  โดยขอหนังสือยนิยอมจากทางอาํเภอหรือเขตท่ีท่านอยูเ่ท่าน้ัน โดยมี

นายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตลงลายมือช่ือและตราประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งและระบุช่ือเด็กท่ีเดินทางไป

ดว้ย  พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดาและมารดา  
 ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู้

น้ัน เช่น สาํเนาใบหยา่ พรอ้มทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็ก  
 ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือ 

รบัรองบุตรบุญธรรม 
10.  หากเดินทางรว่มกบัญาติพ่ีน้อง หรือเยีย่มเยยีนญาติพ่ีน้อง ใหแ้สดงหลกัฐานท่ียนืยนัความสมัพนัธ ์เช่นสาํเนาทะเบียนสมรส, 

สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาใบสติูบตัร หรือเขียนหนังสือช้ีแจงความสมัพนัธ์ 
11.  กรณีท่ีมีผูส้นับสนุน/รบัรองค่าใชจ้า่ยใหท่้าน โปรดแสดงหลกัฐานของความสมัพนัธแ์ละสถานภาพทางการเงินผูน้ั้น รวมหลกัฐาน

การติดต่อระหวา่งกนัเช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ้า่ยจากการติดต่อทางโทรศพัท ์รปูถ่าย และหลกัฐานการโอนเงินหากไดใ้ห้

การดแูลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์ 
     หากผูส้นับสนุน / รบัรองค่าใชจ้า่ยใหท่้านเป็นคนนิวซีแลนดแ์ละไม่ไดเ้ป็นญาติพ่ีน้องของท่าน โปรดแสดงหลกัฐานแสดง

ความสมัพนัธท่ี์ชดัเจน ระหวา่งท่านและผูส้นับสนุน 
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12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ กรุณาเตรียมเอกสารทัว่ไปตามปกติ สาํหรบัเร่ืองการตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล เบ้ืองตน้ท่านยงัไม่จาํเป็นตอ้ง

ทาํการตรวจสุขภาพใดๆ เวน้แต่ไดร้บัแจง้จากทางสถานทตูฯ ใหท่้านไปตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม ท่านจึงจะไปทาํการตรวจสุขภาพท่ี

โรงพยาบาลตามท่ีทางสถานทตูกาํหนด ส่วนเร่ืองการทาํประกนัสุขภาพการเดินทางสาํหรบัผูส้งูอายุ ทางสถานทตูมิไดบ้งัคบั แต่

หากท่านตอ้งการทาํเพ่ือความสบายใจสามารถทาํไดแ้ละสามารถยืน่เอกสารทาํประกนัสุขภาพมาพรอ้มกบัเอกสารยืน่วซี่าอ่ืนๆได  ้
13. หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ซ่ึงบริษัทฯ จะจดัเจา้หน้าท่ีไปดแูล อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งน้ีหากสถานทตูขอ

เอกสารเพ่ิมเติมใด ๆ ใครข่อความกรุณาท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั   ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 
 

หมายเหต ุ  :   สาํหรบัหนังสือเดินทางจนีหรือตา่งดา้วจนี ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 14 วนัทาํการ  
 

 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน 
ข้อมูลที่ทา่นกรอกมาให้น้ี ทางบริษัทฯ จะท าการกรอกลงในฟอร์มเพ่ือย่ืนวีซ่า  

ฉะน้ัน ขอให้ทุกทา่นให้ข้อมูลตามความเป็นจริง   
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)................................................................................................ 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด  ..................................................... 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี).......................................................................................................................................  
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก)..................................................................................................................... ........... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................................  
โทรศพัทบ์า้น .....................................................   
5. เบอรมื์อถือ ..................................................... (ทางสถานทตูอาจมีการโทรหาท่าน หรอืไม่มีก็ได ้ฉะน้ัน โปรดใหเ้บอร ์
    มือถอืท่ีสามารถตดิตอ่ท่านไดส้ะดวก) 
6. อาชีพปัจจุบนั ....................................... ตาํแหน่ง ...................................วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทาํงาน ......................... 

ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือรา้นคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่...................................................  
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................  
โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

7. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หยา่  (.....) ม่าย  (.....) อยูก่ินฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................  
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................................................  
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ...................................................  
8. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
9. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ..................................................................................  
ท่ีอยู ่................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..................  
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โทรศพัท ์.................................................  
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมากอ่นหรือไม่  (.....) เคย     (.....)  ไม่เคย 
11. ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่ามากอ่นหรือไม่  (.....)  ไม่เคย        (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 
                                                                              (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 
หมายเหตุ ข้อ11 ข้อน้ีส าคัญมาก หากตอบผิดหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าให้สถานทูตปฏเิสธวีซ่าหรือออก วีซ่า

ไม่ทนัวันเดินทางได้ 
   ***การพิจารณาอนุมติัวีซ่า ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูต เท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้  ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม  ( ไม่ใช้หลักฐานปลอม  หรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ  )และมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวหรือทาํงานยงัประเทศท่ีระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่

คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ และเตรียม

เอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง)  

ลงช่ือผูส้มคัร ..................................................................... 

 


