
 
 
 
 
 
 
 

 

Beautiful New Zealand 6 Days/4 Nights 
พกัควนีสท์าวน ์2 คนื 

 

ควนีสท์าวน ์– นั่งกระเชา้สูย่อดเขาบอ๊บส ์พคี  
ล่องเรอืทเีอสเอสเอริน์สลอว ์(TSS) – วอลเตอรพ์คีฟารม์  
อะคารวั – ล่องเรอืชมสตัวท์ีอ่า่วอะคารวั –ไครส้ทเ์ชริช์ 

พเิศษ..อาหารไทย 1 มือ้ / แถมกุง้มงักร และ เป๋าฮอืทะเลใต้พเิศษ..อาหารไทย 1 มือ้ / แถมกุง้มงักร และ เป๋าฮอืทะเลใต  ้ 
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8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – ควนีสท์าวน ์  

2 
ซดินีย ์– ควนีสท์าวน ์– นั่งกระเชา้
กอนโดล่าขึน้ยอดเขาบอ๊บพคีชม
ความงามของทะเลสาบ 

Hotel in   
Queenstown 

3 
ควนีสท์าวน ์– ชมการกระโดดบนัจี ้– 
เรอืกลไฟโบราณ –วอลเตอรพ์คีฟารม์ 
– ชอ็ปป้ิง 

Hotel in   
Queenstown 

4 
ควนีสท์าวน – ทะเลสาบเทคาโป  – 
ไครส้ทเ์ชริช์ 

Hotel in  
Christchurch 

5 
ไครส้ทเ์ชริช์ – อะคารวั ล่องเรอื Wild 
Life – ไครส้ทเ์ชริช์ 

Hotel in  
Christchurch 

6 ไครส้ทเ์ชริช์ – ซดินีย ์– กรุงเทพฯ  



 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ควนีสท์าวน ์

 

วนัทีส่อง ซดินีย ์- ควนีสท์าวน ์– นั่งกระเชา้กอนโดล่าขึน้ยอดเขาบอ๊บสพ์คี + เล่นลูจ - ชมความงามของ
ทะเลสาบ 

 

วนัทีส่าม ควนีสท์าวน-์เรอืกลไฟโบราณ – วอลเตอรพ์คีฟารม์ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง – อสิระชมการกระโดด
บนัจี ้หรอื เจต็โบท๊  

 

 
 

15.00 น.  คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N เคานเ์ตอร ์
สายการบนิแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรบัและบรกิำรเอกสำรกำรเดนิทำง 

18.10 น.  เหนิฟ้ำสู่ นครซดินีย ์โดยเทีย่วบนิที ่ QF024 (เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) ไปประเทศนิวซแีลนด ์
 

 
 

06.30 น. เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานฟอรด์สมทิธ ์นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี เปลีย่นเทีย่วบนิ 
09.30 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงควนีสท์าวน ์ประเทศนิวซแีลนด ์โดยสำยกำรบนิแควนตสั โดยเทีย่วบนิที ่QF121  
14.40 น.  ถงึสนำมบนิ เมอืงควนีสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนิวซแีลนด ์  
  น ำท่ำนเดนิทำงชมเมอืงควนีสท์ำวน ์เมอืงขนำดเล็กซอ่นตวัอยู่กลำงธรรมชำตทิีง่ดงำมรมิทะเลสำบทีม่นี ้ำใสเป็นสฟ้ีำ

แสนสวยทีนั่กท่องเทีย่วพลำดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งมำเยอืน  

     
 น ำท่ำนขึน้ กระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์คี เป็นกระเชำ้ทีน่ั่งได ้4 คน ระยะทำงขึน้สู่ยอดเขำ 730 เมตร  

ท่ำนจะไดส้มัผสัควำมสวยงำมของเมืองควีนสท์ำวนท์ัง้เมืองในมุมสูง ทีท่่ำนจะมองเห็นอำคำรบำ้นเรอืนทีป่ลูกสรำ้ง
ตำมไหล่เขำ พรอ้มกบัทะเลสำบวำคำทปูีทีส่วยงำยดำ้นล่ำง ชมยอดเขำทีป่กคลุมดว้ยหมิะในฤดูหนำว และใหทุ้กท่ำน
ตืน่เตน้กบักำรเล่นลูจ (LUGE) คนละ 1 รอบจำกยอดเขำ วิง่ดว้ยควำมเรว็ทีเ่รำบงัคบัไดล้งตำมไหล่เขำพรอ้มชมววิ
อนัสวยงำมท่ำนละหน่ึงรอบ 

      
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  
 น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนขึน้ เรอืกลไฟโบราณ เรอืจกัรไอน ้าประวตัศิาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมีอำยุมำกว่ำ100 

ปี ไดร้บัสมญำนำมวำ่ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบวำคำทปูี ซึง่เป็นเรอืทีเ่คยขนถ่ำนหนิในสมยักอ่น ใหท่้ำน
ไดช้มควำมงำมของทะเลสำบวำคำทีปูทีใ่นบรรยำกำศแสนโรแมนตกิท่ำมกลำงขนุเขำและสำยน ้ำใสสะอำด พรอ้ม
สมัผสัธรรมชำตอิย่ำงใกลช้ดิ จนถงึ วอลเตอรพ์คีฟารม์   

  ** หำกเรอืกลไฟโปรำณ ปิดซอ่มประจ ำปี เรำจะใชเ้รอืเล็กลอ่งไปทีว่อลเตอรพ์คึฟำรม์แทน  

    
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คีวิ ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์   
 



 

วนัทีส่ี ่ ควนีสทาวน ์– โอมาราม่า – เทคาโป - ไครส้ทเ์ชริช์ 
 

       
 จำกน้ันใหท่้ำนไดส้มัผสักบัชวีิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำรม์เลีย้งแกะของนิวซแีลนด ์โดยกำรชม

กำรแสดงสุนัขตอ้นแกะทีช่ว่ยผ่อนแรงเจำ้ของฟำรม์ ชมกำรสำธติกำรตดัขนแกะ ใหท่้ำนอิสระตำมอธัยำศยัทีย่่ำน
กำรคำ้ใจกลำงเมอืงควนีสท์ำวนท์ีม่รีำ้นคำ้ รำ้นอำหำรและเคร ือ่งดืม่มำกมำย 

   
 หรอืจะซือ้ทวัรน์อกรายการส าหรบัการนั่งเรอืเรว็เจต็โบท๊ หรอื กระโดดบนัจี ้

➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรอืเร็วนี้ออกแบบมำใหว้ิ่งดว้ยควำมเร็วและหมุนได ้360 องศำ 
พรอ้มคนขบัทีม่ีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ใหทุ้กท่ำนทีน่ั่งเรอืมีควำมตืน่เตน้และสนุกสุด ๆ แบบไม่รูล้ืม และเป็น
ควำมประทบัใจในกำรมำเยอืนประเทศนี ้  

➢ ชมการกระโดดบนัจีท้ีส่ะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหนั้กท่องเทีย่วท ำ
กจิกรรมอนัน่ำตื่นเตน้นี้จนมีช ือ่เสียงไปทั่วโลก และเป็นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ไดเ้มื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซแีลนด ์
กระโดดจำกสะพำนดว้ยควำมสูง 43 เมตร สู่พืน้น ้ำอนัใสและเช ีย่วกรำกใตส้ะพำน  

 (การนั่งเรอืเรว็เจท๊โบท๊หรอืกระโดดบนัจีเ้ป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาตดิต่อสอบถามราคาจากหวัหน้า
ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะท าไดห้รอืไม่ เพราะไม่ไดจ้องล่วงหน้า จึงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
ฤดูกาล หรอืจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนั รวมถงึเวลาทีเ่หมาะสม หรอืความตอ้งการของคณะ
ส่วนใหญ่  ส าหรบัผูท้ีน่ั่งรถไปคนัเดยีวกนัแต่ไม่ไดซ้ ือ่ทวัรนี์้ สามารถเดนิเล่น ถ่ายรูป ซือ้ของทีร่ะลกึ
หรอืเครือ่งดืม่ตามอธัยาศยั)  

   
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 
  น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม   COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนเมอืงครอมเวลล ์เมืองแห่งสวนผลไมใ้หท่้ำนไดแ้วะซือ้ผลไมส้ด แหง้ และแปรรูปนำนำชนิดของ
นิวซแีลนด ์ผ่ำนเมอืงโอมาราม่า เมอืงขนำดเล็กบนทีร่ำบสูงทีม่วีวิอนัสวยงำม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คีวิ 
  น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม ทะเลสาบปูคาก ิที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ใหท่้ำน แวะจุดชมววิของทะเลสาบ ที่

สำมำรถมองเห็นยอดเขำเมำ้ทค์ุก้ทีถ่่ำยรปูไดส้วยทีสุ่ดของ อุทยานแห่งชาตเิมา้ทค์ุก้ บรเิวณเทอืกเขำเซำทเ์ทริน์
แอลป์ที่มียอดเขำเมำ้ทค์ุก้ที่โดดเด่นดว้ยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ้ำแข็งปกคลุมตลอดปี 
ทะเลสาบเทคาโป ทีส่วยงำมและเงยีบสงบน ้ำในทะเลสำบมีสีเขยีวอมฟ้ำ หรอืบำงท่ำนเรยีกว่ำทะเลสำบสนี ้ำนม สี
พเิศษนีเ้กดิจำกแรธ่ำตุผสมกบัธำรน ้ำแข็งของภเูขำทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ  

 



 

วนัทีห่า้ ไครส้ทเ์ชริช์ – อะคารวั ล่องเรอืงชม Wild Life – ไครส้ทเ์ชริช์ 

วนัทีห่ก ไครส้ทเ์ชริช์ – ซดินีย ์– กรุงเทพฯ 
 

   
ชม อนุสาวรยีสุ์นัขตอ้นแกะ ทีเ่จำ้ของฟำรม์ใหค้วำมส ำคญัมำก เพรำะชว่ยเจำ้ของในกำรตอ้นแกะในฟำรม์อนั
กวำ้งใหญ่ และใกล ้ๆ  กนัน้ันท่ำนจะไดเ้ห็นโบสถข์นำดเล็ก CHU RCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ีเ่ล็กทีสุ่ด
ในประเทศนิวซแีลนดท์ีย่งัคงใชใ้นกำรกำรประกอบพธิทีำงศำสนำอยู่จำกอดตีจนถงึปัจจบุนั หำกท่ำนเขำ้ไปดำ้นใน
มองผ่ำนหนำ้ต่ำงออกมำดำ้นนอกแลว้ ท่ำนจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำทีส่วยงำมรำวกบั
ภำพวำด 

  
 หลงัจำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงแอชเบอรต์นั เมอืงทีอ่ยู่ทุ่งรำบแคนเทอรเ์บอรร์ทีีค่นส่วนใหญ่มีอำชพีท ำฟำรม์

เลีย้งแกะ หรอืฟำรม์ววั ใหท่้ำนไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคำ้พืน้เมืองไม่ว่ำจะเป็นผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิ เซร ัม่ ครมีลำโนลนิ หรอื
จะชือ้ของฝำก อำทเิชน่ ตุก๊ตำแกะ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั  QUALITY HOTEL ELMS หรอืเทยีบเท่ำ 

 
   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงจำก ไครส้ทเ์ชิรช์สู่เมืองอะคารวั เมืองที่โรแมนติกแบบฝร ัง่เศสเมืองเดียวในนิวซแีลนด ์ชำว
ฝร ัง่เศสตัง้รกรำกในปีค.ศ.1840 ใหท่้ำนชมเมอืงอะคำรวัทีย่งัมรีำ้นอำหำรและถนนต่ำงๆทีม่ขีือ่เป็นภำษำฝร ัง่เศสทีใ่ช ้
มำจนถงึปัจจบุนั จำกน้ันน ำท่ำนลอ่งเรอืออกจำกชำยฝ่ังอะคำรวักอ่นไปสู่ปำกทำงออกมหำสมุทธแปซฟิิกทำงตอนใต ้ 
ซึง่ท่ำนจะมีโอกำสไดพ้บกบัสตัวน์ ้ำทอ้งถิ่น อนัไดแ้ก่ แมวน ้ำ นกเพนกวิน และปลำโลมำเฮ็กเตอร ์ซึง่จะออกมำ
ตอ้นรบัและทกัทำยทุกท่ำนอย่ำงน่ำรกัน่ำเอ็นดู 

    
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
  น ำท่ำนชม เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ทีไ่ดร้บัสมญำนำมว่ำ “เมอืงองักฤษนอก

เกาะองักฤษ” ผ่ำนชม  สวนสาธารณะแฮกลีย  ์ศาลาว่าการ
ประจ าเมือง ชมควำมงำมของ แม่น ้าเอว่อน (AVON) ทีไ่หลผ่ำนกลำง
เมอืงอย่ำงสงบเยอืกเย็น ท่ำนจะไดเ้ห็นคนถ่อเรอืไปตำมสำยน ้ำทีไ่หลเอือ่ย มี
กิง่หลวิระยำ้อยู่เหนือน ้ำ เหมอืนในสวนสำธำรณะกลำงเมอืงผูด้ไีม่มผีดิ  

  จำกน้ันน ำท่ำนขึน้สู่ ยอดเขาแคชเมียร  ์ยอดเขำสูงที่ท่ำนจะสำมำรถ
มองเห็นทศันียภำพอนังดงำมของเมอืงไครส้ทเ์ชริช์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารจนี พรอ้มกุง้มงักรและเป๋าฮือ้ทะเลใต ้
  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั   QUALITY HOTEL ELMS หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบนิเมอืงไครส้ทเ์ชริช์  อำคำรระหว่ำงประเทศ  



 
06.55 น. ออกเดนิทำงสู่ ซดินียป์ระเทศออสเตรเลยี (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) โดยสำยกำรบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF138 
08.30 น. ถงึสนำมบนิเมอืงซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี 
09.50 น. เดนิทำงสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF023  
16.40 น. เดนิทำงถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิำพ… 
 

******************************** 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    21 – 26 มถินุายน  2562 // 12 – 17 กรกฎาคม 2562 
     08 -13 สงิหาคม 2562 // 19 – 24 กนัยายน 2562  

 

 
คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต ัว๋ 
 

ราคาไม่รวมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

ตลอดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/หอ้ง 83,900.- บาท 47,900.- บาท 
เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ ่  76,900.- บาท 42,900.- บาท 
เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 70,900.- บาท 39,900.- บาท 
เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 65,900.- บาท 36,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ   9,900.- บาท  9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนตอ่ 1 หอ้ง  ท่ำนที ่3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 

 

รำคำทวัรร์วมค่ำวซีำ่กรุป๊ หรอื วซีำ่ครอบครวัแลว้ หำกท่ำนตอ้งกำรยืน่วซีำ่เดีย่วกรณุำจำ่ยเพิม่  3,500 บาท หรอืมีเหตุจ ำเป็นตอ้ง
ใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซีำ่กอ่นคณะ บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ฉพำะวซีำ่กรุป๊หรอืครอบครวัเท่ำน้ัน  (เงือ่นไขกำรยืน่วซีำ่ขึน้อยู่กบัเอกสำร
ของท่ำน ทำงบรษิทัจะเป็นคนพจิำรณำ)   

*** กำรเดินทำงในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอื ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ ส่วนขนำดของกรุป๊จะสำมำรถสรปุไดป้ระมำณ 2 อำทติยก์อ่นเดนิทำง 
*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหำกสำยกำรบนิเปลีย่นแปลงรำคำหลงัจำกออกรำคำนีไ้ปแลว้ 
*** บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในเร ือ่งตั๋วทีลู่กคำ้ซือ้เองเพือ่ต่อเทีย่วบนิ หรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดินทำงกบัคณะเรำ หำกเทีย่วบิน
ล่ำชำ้ หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุป๊ไม่สำมำรถออกเดนิทำง 
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษ หรอื ทีน่ั่งบนเคร ือ่ง สามารถสะสมไมลไ์ดเ้ฉพาะของ แควนตสั แอรเ์วยส ์เท่านัน้ กรณุำ
แจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอืก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบ แต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบั
สำยกำรบนิจะพจิำรณำให ้
*** กรณีลูกคำ้มวีซีำ่อยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยืน่วซีำ่ เชน่ บตัรเอเบค ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หนำ้ตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลูกคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ั๋วของบรษิทั ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจำกนอกเหนือกำรควบคุมของเรำ 
*** กรณีลูกคำ้จอยแลนดไ์ม่ใชต้ั๋ว ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัจะไม่ท ำประกนักำรเดนิทำงให ้เน่ืองจำกไม่ตรง
ตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม ์
*** ทีน่ั่งส ำหรบักรุป๊ทีเ่รำจองเป็นทีน่ั่งทั่วไปแบบหมู่คณะ ไม่ใชท่ีน่ั่งดำ้นหนำ้สุด (long leg seat) ทำงสำยกำรบินจะจดัทีน่ั่งตำม
ควำมเหมำะสม 

อตัรานีร้วม 

1. ค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสำยกำรบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตลอดกำรเดนิทำง  
2. ค่ำโรงแรมทีพ่กั (สองท่ำนตอ่หน่ึงหอ้ง) คำ่รถรบัส่งระหว่ำงน ำเทีย่ว ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
3. ค่ำอำหำรและเคร ือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุ ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
4. ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอุบตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบัผู ้

เดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ต ัง้แตป่ระประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านัน้  
 เง่ือนไขการคุม้ครอง 

 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั (รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอื
กรณุำตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทั    



 
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำกว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 
 ลูกคำ้อำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50% รำยละเอยีดตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์  
 ลูกคำ้ทีไ่ม่ไดต้รงตำมเงือ่นไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ท่ำนตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษิทั หรอืท ำประกนักำรเดนิทำงเอง 
 ลูกคำ้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่ำศยัอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์

6. ค่ำน ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ และคำ่ภำษีสนำมบนิ ณ  วนัที ่9 มกรคม 2562 และบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำ
ตำมภำษีน ้ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หลงัจำกนี ้

7. รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซีำ่นิวซแีลนดอ์ยู่แลว้ คนืใหท่้ำนละ 2,500 บำท 
8. ค่ำวีซำ่กรุป๊หรอืครอบครวัแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซแีลนด ์ หากตอ้งการยื่นวีซ่าเดีย่วจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรอื 

จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไม่ยืน่พรอ้มคณะ ตอ้งจา่ยคา่วซีา่เพิม่ 3,500 บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกค่ำวซีำ่ 
3. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
4. ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ ค่ำเคร ือ่งดืม่และค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี  
6. ค่ำภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
7. ค่ำทปิไกด ์ค่ำทปิคนขบัรถ ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัร ์ของนิวซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ตอ่คน สว่นคำ่ทปิคน

ยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไม่มเีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญไ่ม่
มพีนักงำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 

8. ไม่มแีจกน ้าดืม่บนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไม่รวมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจำก โดยส่วนใหญโ่รงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นช ัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. กรณุำช ำระเงนิมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บาท ตอ่กำรจองทวัรห์น่ึงท่ำน  
2. ท่ำนตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำงบรษิทัเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซีำ่เขำ้ประเทศนิวซแีลนด ์กอ่น 25-30 วนั

ท ำกำร 
3. หำกท่ำนจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซีำ่เขำ้ประเทศนิวซแีลนดล์่ำชำ้ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำยกำรบนิ และผลวี

ซำ่ของท่ำนไม่ผ่ำน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
4. กรณียืน่วซีำ่แลว้ แต่ทำงสถำนทูตตอ้งกำรใหท่้ำนยืน่วซีำ่เขำ้ไปใหม่ เน่ืองจำกเหตุผลต่ำงๆ เกดิจำกเอกสำรของตวัลูกคำ้เอง 

ลูกคำ้ตอ้งช ำระค่ำวซีำ่เพิม่ต่ำงหำก เป็นวซีำ่เดีย่ว 6,000 บำท/ท่ำน 
5. ส ำหรบัส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจะขอเก็บค่ำทวัรท์ัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 20 วนัท ำกำร หำกไม่ไดร้บัเงนิครบทัง้หมดกอ่น

วนัเดนิทำง บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าต ัว๋เครือ่งบนิ ค่าโรงแรม และค่าวซีา่ล่วงหน้า ซึง่ไม่สามารถเรยีกเงินคนืได ้หากผู ้
เดนิทางยกเลกิหรอืไม่สามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้

1. แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วนัท ำกำร คนืค่ำมดัจ ำ 30,000.- บำท. 
2. แจง้ล่วงหนำ้ 41– 59 วนักอ่นเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำตั๋วท่ำนละ 30,000 บำท  
3. แจง้ล่วงหนำ้ 31-40 วนักอ่นเดนิทำง ยดึค่ำมดัจ ำ 30,000.-บำท+ค่ำวซีำ่ (กรณีทีย่ืน่วซีำ่แลว้) และค่ำอืน่ๆ ถำ้ม ีเชน่ 

- ทำงบรษิทัขอยดึค่ำมดัจ ำทัง้หมด และหกัค่ำใชจ้ำ่ย 50% จำกรำคำทวัร ์ 
- กรณีออกตั๋วแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำตั๋ว หรอืยดึมดัจ ำทัง้หมด (บรษิทัตอ้งออกตั๋วโดยส่วนใหญ่อย่ำงนอ้ย 15-
20 วนักอ่นเดนิทำง) และหกัค่ำใชจ้ำ่ย 70% จำกรำคำทวัร ์

- กรณียืน่วซีำ่แลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำวซีำ่ สถำนทูตไม่คนืค่ำวซีำ่ (NON-REFUND) 
- กรณีตดิธรุะส่วนตวั หรอื เอกสำรไม่พรอ้มทีจ่ะยืน่วซีำ่ ขอยดึมดัจ ำทัง้หมด และหกัค่ำใชจ้ำ่ย 50% จำกรำคำทวัร ์

4. แจง้ล่วงหน้า 1 – 30 วนั กอ่นเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
5. ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอื NO SHOW หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิำรระหว่ำงทวัร ์จะไม่มกีำรคนืเงนิทัง้หมดไม่

ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ 

 รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรม ทีพ่กั ในต่ำงประเทศ 
เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิบรษิทัจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรอืสิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้งหรอืควำม
ประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัไม่อำจคนืเงนิไหท่้ำนไดไ้ม่



 
ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอนัสืบเน่ืองมำจำกเอกสำรไม่ครบ หรอืตวั
ผูโ้ดยสำรเองตอบค ำถำมไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมือง 
ใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย นอกจำกนีบ้รษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิภำยในประเทศไทยที่

ท่ำนออกตั๋วเองเพือ่ต่อเคร ือ่งในกรณีทีส่ำยกำรบนิระหว่ำงประเทศล่ำชำ้ 

เอกสารในการขอวซีา่ 
ระยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ประมำณ 25-30 วนั หำกมกีำรขอเอกสำรเพิม่เตมิจะตอ้งเลือ่นวนัรบัผลวซีำ่ออกไปอกี 

 

ขณะนี้ตวัแทนพจิารณาวซีา่ไดย้า้ยไปเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี ทุกอย่างตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และกำรพิจำรณำ
อำจจะนำนกว่ำเดมิ รบกวนทุกท่ำนเตรยีมเอกสำรใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่ผลประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 
และยืน่เอกสารผ่านศูนยย์ืน่วซีา่ (TTSERVICE New Zealand) ยงัตอ้งน ำเล่มพำสปอรต์ไปรูดเล่มเหมือนเดมิ แต่จะไม่น ำเล่ม
เขำ้สถำนทูต ส่วนผลวซีำ่จะส่งมำทำงทีบ่รษิทัเป็น E-Visa (กระดำษ A4) 
**หำกท่ำนใดตอ้งกำรใชพ้ำสปอรต์ เพือ่เดนิทำงรบกวนแจง้กบับรษิทัล่วงหนำ้ เพือ่ด ำเนินกำรคนืท่ำนกลบัไป** 
หมายเหตุ  บรษิทัจะด าเนินการยืน่วซีา่แบบกรุป๊หรอืแบบครอบครวัเท่านัน้ หากท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์ จ าเป็นตอ้ง
ยืน่วซีา่เดีย่ว ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ท่านละ 3,500 บาท 

 
1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป พรอ้มส ำเนำ 1 ชดุ และมีหนำ้ว่ำงตดิกนัอย่ำง

นอ้ย 2 หนำ้ ถำ้มหีนังสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ รบกวนถ่ำยเรคคอรด์ในเล่มแนบมำดว้ย 
2. รูปถา่ย 2 รูป ขนาด 1 นิว้ครึง่ หรอื 2 นิว้ 
3. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) **ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้** 

หลกัฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรบัรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใชช้ ือ่ของแต่ละ
สถำนทูต) **ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้** 

หากเป็นภาษาไทย หรอื ทะเบยีนการคา้ภาษาไทย ตอ้งแปลทีส่ถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลทีถู่กตอ้งตามสถานทูต
ตอ้งการเท่านัน้  

3.1 กรณีที่เป็นพนักงานบรษิทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวิสาหกิจ : ใช ้หนังสอืรบัรองการท างานของบรษิทัที่

ท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืน วนัทีเ่ร ิม่เขำ้ท ำงำน มอีำยุไม่เกนิ 1 เดอืน  
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช ้ส ำเนำหนังสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส ำเนำทะเบยีนพำณิชย ์

ทีม่รีำยชือ่ผูเ้ดนิทำงและวตัถุประสงคข์องบรษิทั (ทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) แปลเป็นภาษาองักฤษ  
3.3 กรณีเกษยีณอายุ: ใชห้นังสอืรบัรองกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หรอืพมิพโ์ดยผู ้

เดนิทำงเป็นภำษำองักฤษ โดยระบุวนัทีเ่กษียณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนำยจำ้ง ระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนล่ำสุด พรอ้ม
แนบ ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ (ถำ้ม)ี 

3.4 กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา: ใช ้หนังสือรบัรองจำกสถำบนักำรศกึษำน้ัน ว่ำก ำลงัศกึษำอยู่ ระบุช ัน้ปีทีศ่กึษำ พมิพ ์
เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ มอีำยุไม่เกนิ 1 เดอืน หรอื กรณีปิดเทอมใชส้ ำเนำบตัรนักเรยีน พรอ้มแปลภำษำองักฤษ 

3.5 กรณี เป็นแม่ค ้า , ท าธุรกิจส่วนตวั , ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพ ์หนังสือชีแ้จง้เกี่ยวกับอำชีพปัจจุบัน เป็น
ภาษาองักฤษ โดยชีแ้จง้ว่ำ คำ้ขำยเกีย่วกบัอะไร รำ้นคำ้ตัง้อยู่ทีใ่ด เปิดด ำเนินกำรมำแลว้กีปี่ มีรำยไดต้่อเดอืนเท่ำไร 
พรอ้มแนบ ส าเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษ ีมำดว้ย  

4.  หลกัฐานการเงิน (ประเภทออมทรพัย)์ 
4.1  ขอสเตทเมนท ์(Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ ออกจำกธนำคำร ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอื หนงัสอื

รบัรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเท่ำน้ัน ระบุช ือ่เจำ้ของบญัชทีีถู่กตอ้งตรง
ตำมหนำ้พำสปอรต์ พรอ้มประทบัตรำจำกธนำคำร (ทุกท่ำนตอ้งมหีลกัฐำนกำรเงนิในกำรยืน่วซีำ่) 

4.2 กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในกำรยืน่ขอวีซำ่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายให้
บุคคลในครอบครวัดว้ย (Bank Guarantee) เป็นภำษำองักฤษ แต่อย่ำงไรก็ตำมโดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ หำกมี
กำรเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่ีกำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิ พรอ้มระบุช ือ่และควำมสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อ
สถำนทูตเป็นลำยลกัษณอ์กัษรดว้ย ) 

5.  ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปลีย่นชือ่ หรอืนามสกุล (ถา้มี) 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

หมายเหต ุตอ้งแปลจากสถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลทีถู่กตอ้งเท่านัน้  
6.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
7.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8.  กรณีเดก็อายุต า่กว่า 16 ปีบรบูิรณ:์  

8.1  สูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลเท่านัน้) 



 
8.2  หำกไม่ไดเ้ดนิทำงกบับดิำ หรอื มำรดำ จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอื มารดา ผูท้ีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปดว้ย 

โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ท่านั้น เป็นภาษาองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ  

8.3  หำกไม่ไดเ้ดนิทำงทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มกนัทัง้คู่ จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา และ มารดาท ัง้คู ่อนุญาตให้
เดนิทางกบัใคร โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ท่านัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

9.  กรุณำใส่หมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น (เพือ่ใชใ้นกำรกรอกฟอรม์
ยืน่วซีำ่) 

กรณีถูกปฏเิสธวซีา่  

1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซีำ่ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรอื หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่
ใหม่กต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรยีมเอกสารชดุใหม่ทุกคร ัง้ 

2.  หำกทำงสถำนทูตพจิำรณำผลวซีำ่ล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และทำงบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

3. หำกทำงสถำนทูตแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซีำ่อนัเน่ืองมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ หรอืผิด
วตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซีำ่ท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูตยกเลกิวซีำ่ของท่ำน ขึน้อยู่
กบัทำงบรษิทัจะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

 

เง่ือนไขส าคญัของการพจิารณาวซีา่ 
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบรษิัทเป็นเพียงตวัแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พจิำรณำของสถำนทูตได ้ซึง่ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงั
ตำมเอกสำรทีร่ะบุเท่ำน้ัน 

 

 กรุณาเตรยีมเอกสารทีข่อไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ าหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวซีา่  
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัยืน่วซีา่ หากบรษิทัตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะยืน่
ท่องเทีย่ว ** 
 

** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท ัง้หมด ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของท่าน 
(ขอ้มูลตรงนีท้ำงบรษิทัจะน ำลงกรอกในฟอรม์วซีำ่ ส ำคญัมำก ขอ้ใหทุ้กท่ำนตอบควำมจรงิ แลว้สง่กลบัใหเ้จำ้หนำ้ที)่ 

 

1. ช ือ่ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนทีเ่กดิ ................................................ 

3. ช ือ่ / นำมสกุลเดมิ (หำกม)ี ................................................................................................. 

4. ทีอ่ยู่ปัจจบุนั (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ ................ 

โทรศพัทบ์ำ้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

5. อำชพีปัจจบุนั .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน หรอืรำ้นคำ้ ...................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท์ีท่ ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย     (.....) อยูก่นิฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกนัอยู ่

 ถำ้สมรสแลว้ กรณุำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 

ชือ่-นำมสกลุ ......................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ีบ่ำ้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 

7. บุคคลทีจ่ะเดนิทำงไปดว้ยกนั   กรณุำระบุ  

 ชือ่-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพนัธ ์............................ 

 ชือ่-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพนัธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษำ กรณุำระบุสถำบนักำรศกึษำ .................................................................................. 

ทีอ่ยู่ ...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธวซีำ่หรอืไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้นีส้ ำคญัมำก หำกขอ้มูลไม่ตรงตำมควำมเป็นจรงิจะมผีลท ำใหส้ถำนทูตปฏเิสธวซีำ่หรอืออกไม่ทนัวนัเดนิทำง) 

 ขอ้มูลสว่นตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............หอ้ง หรอื (DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 

 10.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.6 หอ้งพกั 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง    

 11. อำหำร        ไม่ทำนเนือ้ววั  ไม่ทำนเนือ้หมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมงัสวริตั ิ

      อืน่ๆ............................................................ 

 

** ทีน่ั่งส ำหรบักรุป๊ทีเ่รำจองเป็นทีน่ั่งทัว่ไปแบบหมู่คณะไม่ใชท่ีน่ั่งดำ้นหนำ้สดุ (long leg seat)  
ทำงสำยกำรบนิจะจดัทีน่ั่งตำมควำมเหมำะสม ** 

 


