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นิวซีแลนดแ์กรนดเ์กาะใต ้9 วนั 7 คืน   
ไครส้ทเ์ชิรช์- ควนีสท์าวน-์วานากา้-ฟ็อกซก์ลาเซียร-์โออามาร-ูดันนีดิน 
 ชมธารน ้าแขง็ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ  

นั่งรถไฟสายทรานซอั์ลไพน ์ชมโรงงานผลิตเบียรช์ื่อดัง  
ชมปราสาทลารน์คัแห่งเดียวของนิวซีแลนด์  

พิเศษ!! ลิ้มรสกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้ 
โดยสายการสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 

 



  ขอน ำท่ำนเดนิทำงสูป่ระเทศนวิซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวำมงดงำมของธรรมชำตไิม่รูล้มื และน ำท่ำน
เทีย่วชมสถำนทีข่ ึ้นชือ่ของเกำะใต ้ดงันี้ 
เทคาโป  ชมทะเลสำบทีม่สีเีขยีวอมฟ้ำ ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็ของภูเขำทีม่ี

หมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสำบ 
เม้าท์คกุ  ยอดเขำเมำ้ทคุ์กทีม่เีทอืกเขำสงูถงึ 3,755 เมตร ยอดเขำทีส่งูทีสุ่ดของนิวซแีลนด ์
ควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสำบวำคำทปี ู เมอืงในฝันของนักท่องเทีย่ว ดืม่ด ำ่กบัควำมงำมของ

เมอืงควนีสท์ำวน์  ล่องเรอืไปบนทะเลสำบกบัเรอืกลไฟโบรำณ ชมกำรตดัขนแกะและสุนขั
ตอ้นแกะ 

ฟ๊อกซ์กลาเซียร ์ ธำรน ้ำแขง็ชือ่ดงัของประเทศ ทีน่ับวนัจะหำชมไดย้ำกยิง่เนือ่งจำกสภำวะโลกรอ้น ซึง่ธำรน ้ำแขง็นี้
จะไหลลงสู่หบุเขำเบื้องล่ำงเกดิเป็นทศันียภำพอนังดงำมบนฝัง่เวสตโ์คสต ์ชมควำมงำมของ
ทะเลสำบวำนำกำ้ทีง่ดงำมรำวกบัภำพวำด และนัง่รถไฟสำยโรแมนตกิทรำนซ์อลัไพน์เอ๊กซ์เพรส 

วานาก้า  เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ แต่ววิไมแ่พเ้มอืงอืน่ๆ เลย เมือ่มำถงึเมอืงนี้นักท่องเทีย่วหลำยต่อหลำยคน
ตอ้งแวะเวยีนมำถ่ำยรปูทีท่ะเลสำบวำนำกำ้ ทะเลสำบทีส่วยงำมถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขำลูกใหญ ่
ท ำใหบ้รรยำกำศโดยรอบนัน้ดสูงบและสบำยตำเป็นอย่ำงมำก 

ดนันีดิน  เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็น "สก๊อตแลนดแ์ห่งนิวซแีลนด ์" เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ี
ชือ่เสยีงซึง่ตัง้อยู่ในเขตโอทำโกบนเกำะใตข้องประเทศนวิซแีลนด ์เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัที ่
เก่ำแก่ทีสุ่ดของนิวซแีลนด ์คอื มหำวทิยำลยัโอตำโกอ้กีดว้ย 

โออามาร ู  เมอืงส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์ดว้ยอำคำรตำมแบบสถำปัตยกรรมเก่ำทีไ่ดร้กัำรอนุรกัษ์ไวอ้ย่ำง
สวยงำม  

ไคร้สท์เชิรช์ เมอืงองักฤษนอกเกำะองักฤษ ชมควำมงำมของพฤกษศำสตร ์ชมยอดเขำแคชเมยีร ์ทีท่่ำน
สำมำรถมองเหน็เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ไดท้ัง้เมอืง ชมควำมงำมของแม่น ้ำเอว่อน 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
12.30 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาติสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K8-20 

สายการบนิสงิคโปรแ์อร์ไลน์ เจา้หน้าที่คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระ 

15.30 น. น าท่านเหนิฟ้าสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ 977 
18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง 
19.50 น. น าทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ297 
 

 วนัทีส่อง ไคร้สท์เชิรช์-เทคาโป 
09.30 น.  เดนิทางถงึ เมอืง ไคร้สท์เชิรช์ เกาะใต ้เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซแีลนด ์ หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง  จากนัน้น าท่านน าท่านชมเมอืงที่
ได้ชื่อว่าเป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลยี์ ศาลาว่าการประจ า
เมอืง ชมความงามของแม่น ้าเอว่อน (โดยทวัรจ์ะไม่พาไปบรเิวณทีเ่ป็น Red Zone) จากนัน้น าท่านชม
ทศันียภาพอนังดงามของเขาแคชเมยีรฮ์ลิล ์ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพของนครไครส้ท์เชริช์ไดท้ัง้
เมอืงจากยอดเขานี้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” น าท่านชมสวนโบทานิค Botanic 

Garden สวนพฤกษศาสตร์ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1863 ด้วยการปลูกต้นโอ๊คอังกฤษ ในปัจจุบันได้



กลายเป็นสวนขนาดใหญ่ และมากมายดว้ยดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสสีนั และมแีม่น ้าเอวอนลอ้มรอบ 
นอกจากเรอืล่องชมแม่น ้าแล้วเราจะเหน็เป็ดและนกมาร่วมแจมด้วยชมความงามของแม่น ้าเอว่อน 
(โดยทวัรจ์ะไม่พาไปบรเิวณทีเ่ป็น Red Zone)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม  ไคร้สท์เชิรช์-นัง่รถไฟทรานซ์อลัไพน์เอก็ซ์เพรส-โฮกิติกะ-ฟรานซ์โจเซฟ-ฟ๊อกซ์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
  จากนัน้น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟไคร้สท์เชิร์ช เพื่อขึ้นรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส Tranz 

Alpine Express ซึ่งวิง่ระหว่างฝัง่ตะวนัออกกบัฝัง่ตะวนัตกเชื่อมระหว่างไคร้สท์เชริ์ชกบัเมอืงเกรย์
เมาท์ เสน้ทางรถไฟสายนี้ไดช้ื่อว่าเป็นเสน้ทางรถไฟหนึ่งในหกเสน้ทางทีส่วยที่สุดในโลก เป็นรถไฟ
สายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม.ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทศันียภาพอนั
งดงามทีสุ่ดในนิวซแีลนดซ์ึง่โอบลอ้มดว้ยภูเขาหมิะสลบักบัภูเขาเขยีวขจ ีผ่านชมน ้าตกสายไหมทีเ่กดิ
จากการละลายของหมิะบนยอดเขา อสิระท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง เป็นเขต
อุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้
คน้พบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองขา้มเขตเซาท์เทริ์น
แอลป์ไปยงัไคร้สท์เชิร์ช ให้ท่านชมทศันียภาพอนังดงามจนกระทัง่เดินทางถึงสถานีอาเธอร์พาส 
จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองโฮกิติกะ เมอืงศูนย์กลางการผลติหินสเีขยีวในอดตีใช้เป็นอาวุธ 
และน ามาท าเป็นเครื่องรางของขลงั ของชาวเมาร ีใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดทีีสุ่ด
ตอ้งใหค้นอื่นซื้อใหห้รอืซื้อใหบุ้คคลอื่น) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่เมืองฟรานซ์ โจเซฟ เมอืงเล็กๆ ที่มชีื่อมากในเรื่องธารน ้าแขง็ จงึท าใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีสุ่ดของฝัง่ตะวนัตกแห่งนี้ ธารน ้าแขง็ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดสองแห่งภายในอุทยาน
แห่งชาตเิวสทแ์ลนด์ ไดแ้ก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซยี และฟ็อกซ์กลาเซยี ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ
ของธารน ้าแขง็มคีวามยาวประมาณ 13 กโิลเมตร กลาเซยีทัง้สองแห่งนี้ไหลมาจากบรเิวณทีม่หีมิะปก
คลุมอยู่ตลอดเวลา หรอือาจกล่าวไดว้่าไม่มทีีใ่ดในโลกทีจ่ะสามารถเขา้ถงึธารน ้าแขง็ไดง้า่ยดายเช่นนี้  

  ก่อนน าท่านเดนิทางสูธ่ารน ้าแขง็ฟ๊อกซ์กลาเซียร ์อสิระท่านชื่นชมธารน ้าแขง็ฟ๊อกซ์กลาเซยี  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม  หลงัอาหารใหท่้านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั   

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ฟ็อกซ์-วานาก้า-Puzzling World - ควีนสท์าวน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านเมอืงฮาส Haast ซึ่งแต่เดมิใชเ้ป็นเสน้ทางการเดนิทางของชาวเมาร ีโดย

เดนิทางเป็นแรมเดอืนและต่อสูก้บัสภาพอากาศหนาวเยน็ เพื่อแสวงหาแหล่งก าเนิดหนิสเีขยีว  ผ่าน
เขตเวสต์โคสต์ หรอืบรเิวณ ฝัง่ภาคตะวนัตกของประเทศนิวซีแลนด์ สู่เมืองวานาก้า Wanaka ให้
ท่านชมทวิทศัน์แสนงดงามราวกบัภาพวาดของทะเลสาบวานากา้ ชมเมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ
ทีง่ดงามราวกบัภาพวาด    

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านแวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานาก้าที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่าง

ทางน าท่านชมห้องน ้าสมยัโรมนัที่ Puzzling World เมอืงมหศัจรรย์ของเล่นโลกปรศินาของ สจ๊วต 



แลนด์สโบโรฟ์ ให้ท่านได้ท่องแดนพิศวงและโลก 3 มิติ ภาพจ าลองหรือภาพลวงตาที่แปลกและ
แตกต่างจากความเป็นจริง เป็นสถานที่ที่ออกแบบมาให้ท่านได้ทดลองสมองและ ท้าทาย
ความสามารถ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบวาคาทีป ู
ทะเลสาบแสนสวยทีล่อ้มรอบดว้ยตน้หลวิและเป็นเมอืงท่องเทีย่วอนัดบั 1 ของเกาะใต้   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า  ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพี์คฟารม์-ชมโชวต์ดัขนแกะ-Skyline Gondola  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อน าท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw  ที่มอีายุเก่าแก่

กว่าเกอืบรอ้ยปี ซึ่งในอดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ้่านหนิเป็นเชื้อเพลงิในการแล่นเรอือกี
ดว้ย และยงัใชม้าจนถึงปัจจุบนั ท่านสามารถเดนิชมภายในเรอืทีม่เีครื่องยนต์แบบโบราณ พรอ้มรบั
ฟังเพลงขบักล่อมจากเปียโนอนัแสนไพเราะ ให้ท่านชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ  (ในช่วง
เดือน พ.ค.-ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยุดให้บริการเพือ่ปรบัปรุงเรือให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถ
ต้อนรบันักท่องเทีย่วได้อย่างยาวนาน ดงันัน้ในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสารเป็นเรือชนิดอืน่
ข้ามไปยงัเกาะวอลเตอรพี์คแทน)   จนกระทัง่ถึงวอลเตอรพี์คฟารม์ Walter Peak Farm Tour 
ชมการแสดงการตดัขนแกะ และสุนัขต้อนแกะแสนรู้สายพนัธุ์ฮนัเตอร์คอลลี่ ซึ่งจะใช้สายตาในการ
ควบคุมฝงูแกะ พรอ้มกบัการใหอ้าหารแกะแสนน่ารกัทัง้หลาย   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบบีคีวิ 
บ่าย   น าท่านโดยสารเรอืกลบัสู่ควนีสท์าวน์ จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าไรด์ Skyline 

Gondola Ride ขึน้สู่ยอดเขาบ๊อบสพ์คี ที่มคีวามสูงกว่า 700 เมตร ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการชม
ทศันียภาพอนัสวยงามของตวัเมอืงควนีสท์าวน์และววิอนัสวยงามราวภาพวาดของทะเลสาบวาคาตปิ ู
ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาจากจุดชมววิบนยอดเขาบ๊อบสพ์คี จากนัน้อสิระใหท่้านชมเมอืงและชอ้ปป้ิงสนิคา้
จากย่านตวัเมอืงควนีสท์าวน์  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  พร้อมล้ิมรสเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  ควีนสท์าวน์-ครอมเวลล-์ดนันีดิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองครอมเวลล ์ใหท่้านแวะซื้อผลไม้สดนานาชนิดของนิวซแีลนด์ (ตามฤดูกาล) 

แยมผลไม ้ ชอ็คโกแลต็  ขนมอบแห้ง หรอืชมิไอศครมีโฮกี้โปกี้ และอื่นๆ ก่อนเดนิทางสู่ เมืองดนันี
ดิน อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รบัการขนานนามว่าเป็น "สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ " เมือง
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงในเขตโอตาโก ้บนเกาะใต้ของประเทศนิวซแีลนด ์โดยเมอืงดนันีดนิเป็นทีต่ัง้ของ
มหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของนิวซแีลนด์คอื มหาวทิยาลยัโอตาโกอ้กีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านชมและถ่ายรูปกับสถานีรถไฟแห่งดันนีดิน Dunedin Railway Station ได้ชื่อว่าเป็น

สิง่ก่อสรา้งทีส่ าคญัทีสุ่ดของเมอืง ตัง้อยู่ในจตัุรสัแอนแซค มศีลิปะก่อสรา้งแบบ Flemish ลกัษณะเด่น
คอื หนิทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งเป็นหนิบะซอลตส์ดี าทีเ่กดิจากการระเบดิของภูขาไฟ ทางดา้นใตข้องสถานี
มหีอนาฬกิาสูง 37 เมตร มรีูปแบบการก่อสรา้งเหมอืนกับอาคารในสกอตแลนด์ทีต่้องมหีอนาฬกิาอยู่
ตรงกลางหรอืดา้นใดดา้นหนึ่งของอาคาร  



ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ ดนันีดิน-โรงงานผลิตเบียร-์ปราสาทลารนั์ค-โออามาร ู
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าท่านสูโ่รงงานผลิตเบียรช่ื์อดงัของนิวซีแลนด ์ที ่Speights Brewery ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

นิวซแีลนด ์น าท่านชมเบยีรย์ีห่อ้นี้มชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมอย่างมากในนิวซแีลนด ์คลา้ย ๆ กบัเบยีร์
สงิหห์รอืเบยีรช์า้งในประเทศไทย เยีย่มชมโรงงานและรบัฟังขัน้ตอนการผลติเบยีรข์องทีน่ี่พรอ้มให้
ท่านไดล้ิม้ลองเบยีรร์สชาดเยีย่มของนิวซแีลนด์   จากนัน้น าท่านเขา้ชมปราสาทลารนั์ค Larnach 
Castle ปราสาทหรอืคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศนิวซแีลนด ์สรา้งขึน้โดยนกัการ
ธนาคารชาวออสเตรเลยีน นาม วลิเลยีม ลารน์ัค สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ใชเ้วลา 3 ปีจงึสรา้งเสรจ็ 
ยงัไม่รวมถงึเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อกีราว 12 ปี จากนัน้กเ็กดิโศกนาฏกรรมอาถรรพข์ึน้ จงึถูกขาย
ต่อเป็นทอดๆจนมาถงึมอืของครอบครวับารเ์กอรซ์ึง่ซื้อขึน้มาไวค้รอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิด
ใหบุ้คคลภายนอกไดเ้ขา้ชม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโออามาร ูOamaru ตัง้อยู่ใจกลางเขตไวทาก ิทีม่ชีื่อเสยีงว่าเป็นเมอืงทีส่ะสม

อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีเ่ป็นมรดกตกทอดทีส่รา้งขึน้จากหนิปนู เป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อว่า หนิโออา
มาร ูOamaru Stone น าท่านแวะชมและถ่ายรปูย่านเมอืงเก่าของโออามาร ูทีม่อีาคารสถาปัตย ์
Whitestone Victorian Architecture ตามแบบสถาปัตยกรรมเก่าแต่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด โออามาร-ูโอมาราม่า-ทไวเซิล-เทคาโป-ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโอมาราม่า เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบนทีร่าบสงูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขา

สงูทีส่วยงาม ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งเครื่องร่อน ซึง่มลีมแรงเหมาะส าหรบัผู้ทีช่ื่นชอบการเล่นเครื่อง
ร่อน อกีทัง้เมอืงนี้ยงัมทีีพ่กั และรสีอรท์เลก็ๆ น่ารกั ไวส้ าหรบัตอ้นรบันักท่องเทีย่ว ก่อนน าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองทไวเซิล น าท่านแวะชมฟารม์ปลาแซลมอน Salmon Farm ใหท่้านไดช้มวธิกีาร
เพาะเลีย้งปลาแซลมอนซึง่ทุกท่านสามารถร่วมกจิกรรมใหอ้าหารปลาและนอกจากนัน้ยงัสามารถ
เลอืกซื้อและชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบบีคีวิ 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู ่เทคาโป น าท่านชมทะเลสาบเทคาโป ทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุ

ผสมกบัธารน ้าแขง็ของภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสาบแห่งนี้ในฤดหูนาวจะกลายเป็น
น ้าแขง็ สามารถเล่นสเกต็น ้าแขง็ได ้จากนัน้น าชม โบสถข์นาดเลก็ The Church of Good 
Sheperd ซึง่ในปัจจบุนัยงัใชใ้นประกอบพธิกีารต่างๆอยู่ เมือ่ท่านเขา้ไปในโบสถ ์ใหท่้านตะลงึกบั
ความงดงามของทะเลสาบ เมือ่มองผ่านหน้าต่างของโบสถ ์ชมอนุสาวรียส์ุนัขต้อนแกะ Kolly สรา้ง
ไวเ้พื่อเป็นการยกย่องคุณความดแีละความสามารถทีช่่วยชาวนิวซแีลนดใ์นการตอ้นแกะ  จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสูเ่มอืงไครส้ทเ์ชริ์ช ระหว่างทางใหท่้านไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของประเทศ
นิวซแีลนด ์อาท ิครมี รกแกะหรอืครมีหน้าเดง้ เซรัม่รกแกะ ชอ้คโกแลต็ ผลติภณัฑบ์ ารุงสุขภาพ และ



ผลติภณัฑท์ีท่ าจากขนแกะ ต่างๆ รวมทัง้ขนแกทีน่ ามาผลติอย่างด ีพรอ้มบรรจุหบีห่อใหท่้านซื้อเป็น
ของฝาก  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  พร้อมล้ิมรสกุ้งมงักรสไตลนิ์วซีแลนด ์
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้า ไคร้สท์เชิรช์-กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  สมควรแก่เวลาใหท่้านเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ  
10.50 น.  เหนิฟ้าออกจากนครไครส้ทสเ์ชริช์ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ298 
17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง 
18.30 น. เดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร์แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่ SQ978 
20.00 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง     
16-24 / 24 พ.ย.-02 ธ.ค.  เดือนพฤศจิกายน 2563  
1-9  / 10-18    เดือนธนัวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุป๊และค่าบริการท่านละ 3,000 บาท //  
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

 

 

นิวซีแลนด ์เกาะใต้ 9วนั /SQ 
 

16-24 พ.ย. 
24พ.ย.-2ธ.ค. 

1-9, 10-18 ธ.ค. 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 98,300 100,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 98,300 100,300 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 95,900 97,900 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 93,600 95,600 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 20,500 20,500 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 63,900 63,900 



**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
 

 
 
หมายเหตุ 
• การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี

จ านวนต า่กว่าจ านวนดงักลา่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและ
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-25 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือ
ในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 

•  กรณีท่านท่ีต้องการเดินทางโดยแยกกลบั ไม่ต้องการกลบัพร้อมคณะ กรณุาแจ้งความจ านงกบัเจ้าหน้าท่ี 
เน่ืองจากหากมีความต้องการแยกกลบัจะต้องซ้ือตัว๋โดยสารเป็นตัว๋เด่ียวและมีค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋
เด่ียว เชค็ราคาได้จากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไครส้ทเ์ชริช์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสุดไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่30 เม.ย. 2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

• ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 



• ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่าบริการ ช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัรท่์านละ 3,000 บาท 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าขึ้นอยู่กบัอตัราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
• ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมโดยสว่นใหญ่จะขายเน็ตเป็น

ชัว่โมงหรอืมสีญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบี้ของโรงแรมเท่านัน้ 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 

หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัการเกิดจารกรรมหรอืภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตัิเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัท
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมดัจ าค่าทวัรท์ัง้หมด 

การยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิ 60 - 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ 
(เงือ่นไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนินการในการยื่นวซีา่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เกบ็ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 

▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

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

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 



o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงให้กบัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร์ 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

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

 
 



เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าท่ีศนูยย์ื่นวีซ่านิวซีแลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 20-25วนั 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 
-    ในวนัยื่นวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบยื่นเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

- หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านที่มีปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับรษิัททวัร์ หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลี่ยนชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั ้น  (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 
เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใช้หนังสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องค์กร พรอ้มใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนังสอื
รบัรองบรษิทั โดยจะตอ้งคดัส าเนามาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   

• หากไม่มีอาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงนิของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน
สมรส 

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส
พร้อมแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มบีุตรด้วยกนั 
ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางด้านการเงนิของผู้รบัรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสอืหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี้แจงการรบัรอง
ค่าใชจ้่ายให้แก่ผู้เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ  หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
• สเตทเม้นท์ (Bank Statement) บญัชีออมทรพัย์ ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และออกย้อนหลงั

ไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร (ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลกั)  
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายที่มีการเงนิมากกว่าต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

• เดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ต้องขอหนังสอืยนิยอมใหลู้กเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือ าเภอจากผู้ปกครองบิดาหรอืมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีหนังสอืยินยอมจาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะต้องมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถ้าไม่ได้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คู่จะต้องคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผู้อื่นโดยมีการรบัรองค่าใช้จ่ายและยนิดีชดเชย
ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึ้นโดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 



• กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร  

*** การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร และ
ถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

***กรณีทีผู่ส้งูอำยุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษิทัฯจะด ำเนินกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซี่ำก่อนวนัเดนิทำง
มำกกว่ำ 45 วนั และตอ้งจ่ำยค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทำง 21 วนั ในกรณีทีว่ซี่ำไม่ผ่ำนหรอืออกไม่ทนัตำมก ำหนด
วนัเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไม่ไดบ้รษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบไม่ว่ำกรณีได ๆ ทัง้สิ้น และจะไม่รบัผดิชอบกรณีเพือ่น
ร่วมเดนิทำงทีผ่่ำนแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนืองจำกมบีำงท่ำนในคณะไม่ผ่ำน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
ค่ำทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซี่ำออกแลว้แต่ยกเลกิเพรำะกรณีนี้ *** 

***กรณีผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวซี่าเป็นเวลานาน และมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ในการท าประกนัสุขภาพซึ่งลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวซี่า  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนั
นัน้ๆ)  หลงัจากยื่นวซี่าแลว้ รอการด าเนินการประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพกบัโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก าหนด หลงัจากนัน้รอผลการพจิารณาวซี่า ทัง้นี้วซี่าขึ้นอยู่กบัผลของ
สุขภาพของผูส้งูอายุเองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล ซึง่วนัรบัผลวซี่าไม่สามารถระบุได ้ 
กรณีของผู้ถือบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพื่อธุรกจิเท่านัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเปค 
(APEC CARD) แลว้ไม่สามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่านอาจจะโดนตดับตัรเอเปค (APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดตามวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพิม่เติมได้ที่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร และ
ถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

http://thailand.embassy.gov.au/


*** เมื่อท่านได้ช าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านจะต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่
หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่าน
นัน้จะตอ้งยื่นเดีย่วและแสดงสมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 
 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวซี่ า
ท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั ***                       
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์
 
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 านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์นิวซีแลนด์ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 
 
 

 
 

http://www.thaifly.com/ทัวร์นิวซีแลนด์
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