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ควนีส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พคีฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ 
นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พคี 
ครอมเวลล์ - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ– แอชเบอร์ตัน   

ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมนูพิเศษ! กุง้ลอ็ปสเตอร์ + เป๋าฮ้ือทะเลใตเ้สิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
 ใหท้่านไดน้ัง่กระเชา้กอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อมสนุกสนานกบัการเล่นลูจ 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 

SOUTH ISLAND TSS+AKA  
7 DAYS 5 NIGHTS  

เร่ิมตน้ 85,900.-  
 



 โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) 
 

เดือน มีนาคม 2563 3 – 9 , 17 - 23 
เดือน เมษายน 2563 31 มี.ค. – 6 เม.ย. , 21 - 27 
เดือน พฤษภาคม 2563 5 – 11 , 19 - 25 
เดือน มิถุนายน 2563 2 – 8 , 16 -22 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  
พบเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามน าเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนดโ์ดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG 491 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 

วันที่สอง อ๊อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ 

10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านผ่านการเอ๊กซเรย ์
ตรวจกระเป๋าท่ีถือขึ้นเคร่ือง (HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋า
สัมภาระเรียบร้อยแลว้ 

.............. น.  ออกเดินทางสู่ควีนส์ทาวน์ โดยเที่ยวบินที่  ................. (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

.............. น.  ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศ นิวซีแลนด์ 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ีช่ือ THE REMARKABLES 

อุดมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามบนชายฝ่ังของทะเลสาบวาคาติปู ท าให้วิวทิวทศัน์งดงามราวกบัภาพฝัน เหมาะ
เป็นทั้ งสถานท่ีท่องเท่ียวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนท่ีต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มี
ทศันียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทนัสมยั ร้านกาแฟ ไนตค์ลบั แหล่งชอ้ปป้ิงและสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัฤดูกาล ซ่ึงพร้อมกระตุน้ต่อมผจญภยั ส าหรับผูรั้กการท ากิจกรรมทา้ทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีม
หลากหลายประเภท  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั COTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะ – น่ังกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขา 
บ็อบส์พคี - เล่นลูท - ควีนส์ทาวน์ 

เช้า  น าท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเน่ืองจากเป็นเรือท่ีมีส่วนในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็น
เพียงล าเดียวซ่ึงเหลือตกทอดมาจากยุคท่ีการท าเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกล
ไฟรุ่นอนุรักษ์ ท่ีใช้พลงังานไอน ้ าจากถ่านหิน เป็นเคร่ืองจกัรคู่ขนาด 500 แรงมา้ ภายในเรือตกแต่งด้วยไมแ้ละ
ทองเหลืองอยา่งงดงามเป็นเรือโดยสารเพียงหน่ึงในไม่ก่ีล าซ่ึงเหลืออยู่ในซีกโลกใตท่ี้ยงัคงใชพ้ลงังานจากถ่านหิน 



จากนั้นชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์พีคฟาร์ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว ์วอลเตอร์พีคฟาร์มแกะบนยอดเขา
ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของประเทศนิวซีแลนด ์ชมโชวสุ์นขัตอ้นแกะจากฟาร์ม
พื้นเมือง ดูการท างานของสุนขัเล้ียงแกะ และชมการสาธิตการตดัขนแกะ ซ่ึงขนแกะน้ีถือเป็นผลิตภณัฑ์ส่งออกท่ีมี
ช่ือเสียงของนิวซีแลนด ์รวมทั้งสัตวน่์ารักๆ พร้อมใหอ้าหารสัตวต่์างๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม 
  จากนั้นล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เมืองควีนส์ทาวน์ น าท่าน น่ังกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผสั

ความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบา้นเรือนอยู่ดา้นล่าง ยอดเขา
สูง และทอ้งฟ้าสีสวย ชมทศันียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบ้ิล ซ่ึงเป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากหนงัใน
ภาพยนตร์เร่ืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยงัเป็นเทือกเขาท่ีมีช่ือเสียงในดา้นสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต ้

   !!! ฟรี ให้ท่านได้น่ังกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพคี พร้อมสนุกสนานกับการเล่น ลูจจ์ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพคี 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั COTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 

วันที่ส่ี ควีนส์ทาวน์ –  แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจีจั้มพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – อิสระช้อปป้ิง - ควีนส์
ทาวน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

  เดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ว์ทาวน์ ชมเมืองของนกัขุดทอง แอร์โรวท์าวน์ ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขา ท่ีน่ีเป็น
เมืองขดุทองเก่าท่ีอนุรักษเ์อาไวอ้ย่างดีท่ีสุด ในยคุต่ืนทอง ปีค.ศ. 1865 เคยมีประชากรมากกว่า 7,000คน และเป็น
เพียงหน่ึงในเมืองขดุทองสมยัเก่า ท่ีเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง ซ่ึงไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปล่ียนรูปแบบไป
เป็นเมืองท่ีพฒันาอยา่งทนัสมยั แมว้า่แอร์โรวท์าวน์เป็นเมืองเลก็ๆ แต่ก็เตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนั้น น าท่านชมการกระโดดบันจี ้(BUNGY JUMP) พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาท่ีควีนส์ทาวน์  กบัการการกระโดดบนั

จ้ีจมัป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอนัเล่ืองช่ือของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวดัใจคนกลา้ โดยมีความสูงถึง 
43 เมตร ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นตน้ก าเนิดของการกระโดบนัจ้ีจมัป์ท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก จึงท าให้ในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวใจกลา้หลัง่ไหลมาวดัใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งท่ีน่ียงัมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม
อีกดว้ย ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นดว้ยความเร็วสูงไปตามแม่น ้าช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะ
แก่งและโขดหิน ค่อนขา้งคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลา้ยบานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน ้ า 
ถูกคิดคน้ขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรือเจ็ทของท่ีน่ี ดูน่าต่ืนเตน้เร้าใจ
มากกว่าท่ีอ่ืน เพราะเป็นตน้ต ารับของเรือเจ็ท มีผูม้าทา้ทายความหวาดเสียวน้ีแลว้กว่า 2 ลา้นคน เป็นเรือท่ีไดรั้บ
การออกเเบบเป็นพิเศษ ล าตวัเรือท าดว้ยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใชเ้วลาในการเล่นประมาณ 1.30 (ส าหรับท่านใด
ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมือง และ ช้อปป้ิงสินคา้จากย่านตัว 
เมืองควีนส์ทาวน์ ซ่ึงถือเป็นเมืองช่ือดงัของประเทศเป็นเมืองท่องเท่ียว และเป็นเมืองแห่งกิจกรรมท้าทายความ



หวาดเสียวอันดับหน่ึง ท่ีนักท่องเท่ียวต่างๆๆจะต้องเดินทางมาท่ีน่ี มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าจาดตัวเมือง 
“ควีนส์ทาวน์” ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเยงของชาว นิวซีแลนด์ และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพ กบัมุมสวยๆๆ 
อาทิ ร้านของหวาน รีมาร์ค เคเบ้ิล หอนาฬิกา เป็นตน้ 

  ** สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย เพ่ือเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น** 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพร้อมเมนูพเิศษกุ้งล็อบสเตอร์ 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั COTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – แซลม่อนฟาร์ม –  แอชเบอร์ตัน –   
 ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ใหท่้านแวะซ้ือผลไมน้านาชนิด มีทั้งผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้ของนิวซีแลนด ์

ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเท่ียว  ทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ท่ีสวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าท่ีเล้ียงม้า ววั และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก เมืองน้ียงัมีท่ีพกั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง และถือเป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุด
แห่งหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงส่ิงท่ีท าให้ทะเลสาบแห่งน้ี
กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เน่ืองจากสีเทอร์ควอยซ์ของน ้าใน
ทะเลสาบ ท่ีเกิดจากการละลายของน ้าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซ่ึงไดก้ดักร่อนชั้นหินอนัอุดมไปดว้ยแร่
ธาตุก่อนท่ีจะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเม่ือแสงอาทิตยต์กลงกระทบกบัน ้า สารละลายเหล่าน้ีก็สะทอ้นแสงเกิดเป็นสี
เทอร์ควอยซ์ท่ีสวยงาม ใกลก้นัจะมีอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิในปี ค.ศ.1968  เพื่อเป็นการยก
ยอ่งคุณความดีท่ีช่วยงานให้ชาวบา้นมีกินมีใชจ้นถึงทุกวนัน้ี เน่ืองจากประเทศนิวซีเเลนด์ เป็นประเทศท่ีเล้ียงเเกะ
ไวใ้นการท าการคา้ ไม่ว่าจะขนแกะ เน้ือแกะ นมแกะ จึงมีผูช่้วยส าคญัคือสุนขัตอ้นแกะ ไวส้ าหรับตอ้นแกะ และ
ไล่หมาป่าดว้ย และใกล้ๆ  กนันั้น ท่านจะไดเ้ห็นโบสถข์นาดกะทดัรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD 
โบสถท่ี์เลก็ท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงในปัจจุบนัยงัใชใ้นการประกอบพิธีการต่างๆ อยู่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  น าท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใตข้องนิวซีแลนด์ท่ีเต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบสีสัน

สวยงาม เชิญสัมผสักบัธรรมชาติอนังดงาม ผ่านชมทศันียภาพของทสัมนั กราเซียธารน ้ าแข็งสายใหญ่ซ่ึงละลาย
และกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลัน่กรองน ้าตามธรรมชาติจนกลายเป็นน ้าทะเลสาบท่ีสวยงาม ผ่านชม
ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหน่ึงของนิวซีแลนด์ จนได้ช่ือว่า 
MILLION DOLLAR VIEW คลา้ยๆ กบัทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นน ้าท่ีละลายมาจากภูเขาน ้าแข็ง เวลาแดดออก 
น ้าจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน ้าจะออกเป็นสีน ้านม เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของ
นิวซีแลนด ์ น าท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (SALMON FARM) ใหท่้านไดช้มวิธีการเพาะเล้ียงปลาแซลมอน 



ซ่ึงทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยงัสามารถเลือกซ้ือและชิมปลาแซลมอนสดๆ ได้
อีกดว้ย แลว้ผ่านชมทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีมีฉากหลงัเป็นยอดเขาท่ีปก ท่ีท าจากขนแกะ ต่างๆ น าท่านแวะเมืองแอช
เบอร์ตัน ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าท่ีระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซร่ัม  รกแกะ 
ช็อกโกแลต ผลิตภณัฑ์บ ารุงสุขภาพ และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากขนแกะ ต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไคร้สท์
เชิร์ช 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 
 
 

 
 

วันที่หก ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะคารัว เป็นส่วนหน่ึงของ BANK OF PENINSULA ซ่ึงอยู่ในมณฑล CANTERBURY 
อนัเป็นส่วนเรียบชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะใต ้ซ่ึงรวม CHRISTCHURCH และ MT.COOK ไปดว้ย AKAROA 
นับเป็นชุมชนแรกๆ ในแถบน้ีเดิมเป็นฝร่ังเศสมากๆ แต่ตอนน้ีคุยองักฤษหมดแลว้ กิจกรรมหลกัของท่ีน่ีคือการ
วา่ยน ้ากบัปลาโลมาและนัง่เรือดูปลาโลมาเฮคเตอร์ท่ีเล็กท่ีสุดในโลก AKAROA เป็นเมืองท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียง
ใตข้อง CHRISTCHURCH ช่ือเมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลวา่ LONG HARBOUR เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ใน
ตัวเองโดยมีวิวชายทะเลท่ีสวยงามและผสมผสานกับกล่ินอายของฝร่ังเศสอยู่ด้วย เช่นช่ือตรอก ถนน หรือ
บ้านเรือนล้วนแต่เป็นแบบสไตล์ฝร่ังเศส จากนั้ น น าท่านล่องเรือ BLACK CAT CRUISE AKAROA 
HARBOUR CRUISE เพื่อล่องเรือดูปลาโลมา ท่านจะไดเ้ห็นปลาโลมาพนัธ์ท่ีเล็กท่ีสุดคือโลมาพนัธ์HECTOR 
กระโดดวา่ยกนัอยา่งสนุกสนาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบตะวันตก 

บ่าย  ให้ท่านสัมผสับรรยากาศเมืองเล็กๆ น่ารักริมทะเล หรืออิสระชอ้ปป้ิง ท่ีน่ีมีร้านขายของเล็กๆ น่ารัก เช่น ร้านขาย
หินและแร่ช่ือว่า HETTIE’S ROCK AND CRYSTAL และร้าน SHOP POT POURRI ขายของกระจุกกระจิก 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช  น าท่าน ชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็น เมืองอังกฤษนอก          
เกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจ าเมือง ชมความงามของแม่น ้ าเอว่อน ผ่านชมสวน
พฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย ์ตั้งอยูบ่ริเวณกลางเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช นบัว่าเป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช 
นอกจากความเขียวชอุ่มและกวา้งใหญ่ไพศาลแลว้ ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้นมาเดินเล่น ออกก าลงักายและพกัผ่อน 
โดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน ท่ีจะมีดอกไมผ้ลิบานอยา่งสวยงามมาก น าชม พพิธิภัณฑ์แคนเทอร์เบอร่ี ตั้งอยู่
หน้าประตูทางเขา้สวนพฤกษชาติ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี จดัแสดงเร่ืองราวของชาวเมารี และนกมวัท่ีเป็นสัตวท์อ้งถ่ิน 
ซ่ึงไดส้าบสูญไปจากโลกน้ีแลว้ และการเขา้มาตั้งรกรากของชาวยโุรปผิวขาว เป็นตน้ และประวติัศาสตร์ของการ
ส ารวจ ทางทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต)้ นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเซอร์เอด็มนัด ์ฮิลลา
รี ใชเ้ม่ือคร้ังพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตต์ั้งแสดงอยูอี่กดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮ้ือทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเคร่ือง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.05 น. รับประทานอาหารเช้า  
.................น. หลังจากน้ันออกเดินทางกลับสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์  เที่ยวบินที่ ............... 
............. น.  เดินทางถึงสนามบินอ๊อคแลนด์  แวะเปลี่ยนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 
13.10 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG492  
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 85,900.- 57,500.- 
เด็กพกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900.- 54,500.- 

เด็กพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 72,900.- 48,500.- 
เด็กพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 63,900.- 44,500.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 12,500.- 12,500.- 
 

**ราคาเด็กคือเด็กท่ีมีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 
*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมีการปรับเปลีย่นในกรณีท่ีคณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คือ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่าวซ่ีาเดี่ยว 6,000 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 2,700 บาท ต่อ ท่าน *** 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  



 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินไทยก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินภายในก าหนด (25 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วีซ่าเดี่ยว 6,000 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,700 บาท ต่อ ท่าน*  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า/ท่าน) 
 ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง  

 เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบต้ังแต่ท าการจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันก าหนดและทางบริษัทฯต้องออกต๋ัวกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจ าทั้งหมด 



เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพ่ือท าวีซ่าก่อน 21 วันท าการ 

** การย่ืนขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการย่ืนวีซ่า 15 วันท าการ) ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนด์เปลี่ยนระเบียบใหม่ การย่ืนขอวีซ่านิวซีแลนด์ต้องส่งเอกสารไปพจิารณาที่ต่างประเทศ 

เพราะฉะน้ันเอกสารที่ย่ืนจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน *** 

1. ส าหรับบุคคลทั่วไป 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส าเนาบตัรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบา้น ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพื่อใชใ้นการยืน่ขอวีซ่า กรอกเป็นภาษาอังกฤษ 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร ต้องแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ 
 หลกัฐานการเงิน คดั STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ  ช่ือ – นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPORT  

(อัพเดตยอดเงินก่อนวันที่จะย่ืนวีซ่าไม่เกิน 30 วัน)     
 จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 
2.  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ส าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย ์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย   
แปลเป็นภาษาอังกฤษ และ พร้อมประทับตรายางบริษัท 
3.  กรณีท าธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใช้หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้ส าเนาบตัรขา้ราชการ

เพียงหลกัฐานเดียวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
3. ส าหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี) 

 เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีท าจากท่ีว่าการอ าเภอ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ 
ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ) 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้) (ภาษาอังกฤษ) 
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาอังกฤษ) 
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาอังกฤษ) 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) 



 หลกัฐานการเงิน STATEMENT (ยอ้นหลงั 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา (ภาษาอังกฤษ) 
 จดหมายรับรองค่าใชจ้่ายในการเดินทางให้กบับุตร  (ภาษาอังกฤษ) 

4. ส าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

หมายเหตุวีซ่า 
 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เด่ียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผู้เดินทาง มีต๋ัวเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่าของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพ้ิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วัน  

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



แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น*** 
 

ช่ือ-นามสกุล  ผู้เดินทาง  ภาษาไทย ................................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล  ผู้เดินทาง  ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง ........................................................................................................................................... 
คุณมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุลหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุช่ือ – นามสกุล เดิม ).................................................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ...................................  เช้ือชาติ .............................. สัญชาติ........................ สถานที่เกิด............................ประเทศ ........................... 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้าน / ถนน ........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ………........... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ..................................................... ที่ท างาน ....................................................... มือถือ ........................................................... 
 E-Mail .......................................................................................................................................................................................................................... 
 
สถานภาพ    ............ โสด                    ........... หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
                ............ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบยีน)                          ............ แต่งงาน และมทีะเบยีนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
 
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิม่เติม 
ช่ือ - นามสกุล ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ..................................  จังหวัดท่ีเกิด ......................................  หมายเลขบัตรประชาชน .................................................. 
เช้ือชาติ ................................................. สัญชาติ ................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่  ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้าน / ถนน ………………………......                          
แขวง  ............................................ เขต .................................................. จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์………....... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ............................................... มือถือ ..................................................  
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