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นิวซีแลนด ์เกาะใต ้7 วนั 5 คืน 
ไครส้ทเ์ชิรช์-เทคาโป-ควนีสท์าวน-์ทไวเซิล-มิลฟอรด์ซาวน-์ไคครู่า 

พรอ้มล่องเรือชมฟยอรด์ท่ีมิลฟอรด์ซาวน ์ 
นั่งสกายไลนก์อนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบสพี์ค  

พิเศษ!! ลิ้มรสกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้ 
โดยสายการสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 



 

  ขอน ำท่ำนเดนิทำงสู่ประเทศนวิซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวำมงดงำมของธรรมชำตไิม่รูล้มื และน ำท่ำนเทีย่วชม
สถำนทีข่ ึ้นชือ่ของเกำะใต ้ดงันี้ 
เทคาโป  ชมทะเลสำบทีม่สีเีขยีวอมฟ้ำ ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจำกแรธ่ำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็ของภูเขำทีม่หีมิะปก

คลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสำบ 
เม้าท์คกุ  ยอดเขำเมำ้ทค์ุกทีม่เีทอืกเขำสงูถงึ 3,755 เมตร ยอดเขำทีส่งูทีสุ่ดของนิวซแีลนด ์
ควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสำบวำคำทปี ู เมอืงในฝันของนักท่องเทีย่ว ดืม่ด ำ่กบัควำมงำมของเมอืงควนีส์

ทำวน์  ล่องเรอืไปบนทะเลสำบกบัเรอืกลไฟโบรำณ ชมกำรตดัขนแกะและสุนัขตอ้นแกะ 
มิลฟอรด์ซาวด ์  เมอืงแห่งชำยฝัง่แบบฟยอรด์ ใหท้่ำนไดส้มัผสักบับรรยำกำศอนัแสนโรมแมนตคิ ชมชำยฝัง่

 แบบฟยอรด์ซึง่เป็นชำยฝัง่ทีค่ลำ้ยธำรน ้ำแขง็และมกีำรกดัเซำะของสำยน ้ำท ำใหเ้กดิเป็น
 ชำยฝัง่ทีม่นี ้ ำเขำ้มำแทนที ่กบัน ้ำตกโบเว่นทีง่ดงำมทีสุ่ด 

แอรโ์รวท์าวน์  ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขำ เมอืงขดุทองเก่ำทีอ่นุรกัษ์เอำไวอ้ย่ำงดทีีสุ่ด ในยุคตืน่ทองตัง้แต่ปี 1865 หนึง่
ในเมอืงขดุทองสมยัเก่ำทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กีแ่ห่งเคยรุ่งเรอืงมำกในดำ้นกำรขดุทอง และทีน่ีใ่นช่วงฤดู
ใบไมร้่วงยงัเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสไีดง้ดงำมทีสุ่ดแห่งหนึง่ในนิวซแีลนด ์

ไคครู่า  เมอืงแห่งกำรล่ำปลำวำฬ ซึง่ครัง้หนึง่ในอดตีเมอืงนี้เป็นเมอืงหนึง่ทีม่กีำรล่ำปลำวำฬอย่ำงมำก น ำ
ท่ำนล่องเรอืชมปลำวำฬทีส่่วนใหญม่ำหำกนิบรเิวณเมอืงไคครู่ำแห่งนี้ 

ไคร้สท์เชิรช์ เมอืงองักฤษนอกเกำะองักฤษ ชมควำมงำมของพฤกษศำสตร ์ชมยอดเขำแคชเมยีร ์ทีท่่ำนสำมำรถ
มองเหน็เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ไดท้ัง้เมอืง ชมควำมงำมของแม่น ้ำเอวอ่น 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  23-29 มี.ค./ 30 มี.ค.- 05 เม.ย./ 20-26 เม.ย. / 27 เม.ย. - 03 พ.ค.2563  
    4-10 พ.ค./ 18-24 พ.ค. / 25-31 พ.ค. / 8-14 มิ.ย. / 22-28 มิ.ย.2563  
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
09.00 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสุิวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K8-20 สายการ

บนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

12.15 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-975 
15.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
19.50 น. ออกเดนิทางสู่นครออ็คแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์เทีย่วบนิที ่SQ-297 
 

 วนัทีส่อง ไคร้สท์เชิรช์-เทคาโป 
10.40 น.  เดนิทางถงึ เมอืง ไคร้สท์เชิรช์ เกาะใต ้เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซแีลนด ์ หลงัผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงไครส้เชริช์ น าท่านน าท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า
เป็น “เมืององักฤษนอกเกำะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลยี ์ศาลาว่าการประจ าเมอืง ชมความงาม
ของแม่น ้าเอว่อน (โดยทวัรจ์ะไมพ่าไปบรเิวณทีเ่ป็น Red Zone)  

  จากนัน้น าท่านชมทศันยีภาพอนังดงามของเขาแคชเมยีรฮ์ลิล ์ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพของนครไครส้ท์
เชริช์ไดท้ัง้เมอืงจากยอดเขานี้  

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเทคำโป Tekapo (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านชมทะเลสำบ 



 เทคำโป Lake Tekapo  ทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน ้าแขง็ของภูเขาทีม่หีมิะปก
คลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบแห่งนี้ในฤดหูนาวจะกลายเป็นน ้าแขง็ สามารถเล่นสเกต็น ้าแขง็ได ้จากนัน้น า
ชมโบสถข์นำดเลก็ The Church of Good Sheperd ซึง่ในปัจจุบนัยงัใชใ้นประกอบพธิกีารต่างๆอยู่ เมื่อ
ท่านเขา้ไปในโบสถ์ ใหท้่านตะลงึกบัความงดงามของทะเลสาบสเีทอควอยซ์ เมื่อมองผ่านหน้าต่างของโบสถ์ 
ชมอนุสำวรียส์ุนัขต้อนแกะ Kolly สรา้งไวเ้พื่อเป็นการยกย่องคุณความดแีละความสามารถทีช่ว่ยชาว
นิวซแีลนดใ์นการตอ้นแกะ   

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีส่าม  เทคาโป-ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอรพี์คฟารม์-ชมโชวต์ดัขนแกะ-Skyline Gondola  
เช้ำ   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ควนีสท์าวน์ ผ่านทะเลสาบปคูาก ิซึง่ท่านสามารถเหน็ยอดเขาเมา้ทค์ุก ตัง้อยู่

บรเิวณเทอืกเขาเซา้ทเ์ทริน์แอลป์  ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในประเทศนิวซแีลนด ์ซึง่ในยามทีอ่ากาศสดใส 
สามารถมองเหน็ยอดเขาเมา้ทค์กุทีส่งูถงึ 3,753 เมตร ทีอ่ยู่ในแนวเทอืกเขาแอลป์ เหนือยอดเขามหีมิะและ
ธารน ้าแขง็ปกคลุมตลอดปี (ท่ำนใดตอ้งกำรขึ้นเฮลคิอปเตอร ์เพือ่จะชมยอดเขำ กรุณำตดิต่อหวัหน้ำทวัร์ 2-3 
วนั เนือ่งจำกมไิดร้วมอยู่ในรำยกำรทวัรแ์ละรำคำเฮลคิอปเตอร ์ขึ้นอยู่กบัระยะเวลำในกำรชม) จนกระทัง่
เดนิทางถงึเมอืงควีนสท์ำวน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบั 1 ของเกาะใต ้
ตัง้อยู่รมิทะเลสาบวาคาทปี ูทะเลสาบแสนสวยทีล่อ้มรอบดว้ยตน้หลวิ และเทอืกเขารมีารค์เคเบิล้สวยงาม
อย่างยิง่ และยงัใชเ้ป็นทีป่ระกอบฉากถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องดงัแห่งยุคเดอะลอรด์ออฟเดอะรงิอกีดว้ย  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย   เดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อน าท่านล่องเรือกลไฟโบรำณ TSS Earnslaw ทีม่อีายุเก่าแก่กว่าเกอืบรอ้ยปี ซึง่ใน

อดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ้่านหนิเป็นเชือ้เพลงิในการแล่นเรอือกีดว้ย และยงัใชม้าจนถงึ
ปัจจบุนั ท่านสามารถเดนิชมภายในเรอืทีม่เีครื่องยนตแ์บบโบราณ พรอ้มรบัฟังเพลงขบักล่อมจากเปียโนอนั
แสนไพเราะ ใหท้่านชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ  

   (ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยุดให้บริการเพือ่ปรบัปรงุเรือให้อยูใ่นสภาพทีส่ามารถ
ต้อนรบันักท่องเทีย่วได้อยา่งยาวนาน ดงันัน้ในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสารเป็นเรือชนิดอืน่ข้าม
ไปยงัเกาะวอลเตอรพี์คแทน)  จนกระทัง่ถงึวอลเตอรพี์คฟำรม์ Walter Peak Farm Tour ชมการแสดง
การตดัขนแกะ และสุนัขตอ้นแกะแสนรูส้ายพนัธุฮ์นัเตอรค์อลลี ่ซึง่จะใชส้ายตาในการควบคุมฝงูแกะ พรอ้ม
กบัการใหอ้าหารแกะแสนน่ารกัทัง้หลาย ก่อนน าท่านโดยสารเรอืกลบัสู่ควีนสท์ำวน์ จากนัน้น าท่านนัง่
กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า Skyline Gondola Ride ชมววิและทศันียภาพบนยอดเขาบอ๊บสพี์ค ที่
สามารถมองเหน็ยอดเขาต่าง ๆ และทะเลสาบโดยรอบ (มลูีดจใ์หบ้รกิารหากตอ้งการเล่นลูดจ ์กรุณาตดิต่อ
หวัหน้าทวัร ์ซึง่ไม่รวมในราคาทวัร)์   

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ควีนสท์าวน์-มิลฟอรด์ซาวด-์ควีนสท์าวน์ 
เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เขตอทุยานแหง่ชาตฟิยอรด์แลนด ์ระหว่างทางชมความงามของธรรมชาตอินั

สมบูรณ์ ผ่านทะเลสาบกระจก ซึง่น ้านิ่งจนสามารถสะทอ้นเงาของภูเขาทีอ่ยู่ลอ้มรอบได ้ และจุดชมววิ
ธรรมชาต ิเดนิทางถงึมิลฟอรด์ซำวด ์Milford Sound  น าท่านสู่ท่าเรอืเพื่อล่องเรอืชมฟยอรด์ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 



บ่ำย  ใหท้่านล่องเรือชมฟยอรด์ ซึง่เกดิจากจากเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก ประกอบกบับรรยากาศเยน็จากขัว้โลก
ใต ้และสายน ้ากดัเซาะ ส่งผลใหเ้กดิเป็นชายฝัง่เวา้แหว่ง ท าใหเ้กดิทศันียภาพอนังดงามบรเิวณชายฝัง่  ชม
ความงามของน ้าตกโบเว่น ซึง่เป็นน ้าตกทีม่คีวามสงูทีสุ่ดในประเทศนิวซแีลนด ์และชมแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของ
เหล่าแมวน ้าน่ารกั  น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงควนีสท์าวน์   

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  ควีนสท์าวน์-แอรโ์รวท์าวน์-ครอมเวลล-์โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟารม์ปลาแซลมอน-ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
   จากนัน้น าท่านผ่านชมกจิกรรมทา้ความเสยีวทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของนวิซแีลนดน์ัน่คอืการกระโดดบัน้จี้จมัพ ์กฬีา

ทา้ความหวาดเสยีวทีม่ตีน้ก าเนิดทีป่ระเทศนิวซแีลนด์ หรอืนัง่เรอืเรว็ Overjet Boat ทีท่ ัง้ตื่นเตน้และ
หวาดเสยีวในขณะทีเ่รอืพาลดัเลาะไปตามแม่น ้าซอ็ตโอเว่อร์  ผ่านโขดหนิทีย่ื่นออกมาโดยคนขบัผูช้ านาญ 
(รำยกำรน้ีไม่รวมอยู่ในค่ำทวัร ์โปรดตดิต่อหวัหน้ำทวัรเ์พือ่ท ำกำรจองควิล่วงหน้ำ 2-3 วนั) น าท่านชมเมอืง
ของนักขดุทอง แอรโ์รวท์ำวน์ Arrowtown (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยู่
บรเิวณเชงิเขา ทีน่ี่เป็นเมอืงขดุทองเก่าทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ย่างดทีีสุ่ด ในยุคตื่นทอง ปีคศ1865 เคยมปีระชากร
มากกว่า7,000คน และเป็นเพยีงหนึ่งในเมอืงขดุทองสมยัเก่า ทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กีแ่ห่ง ซึง่ไม่ไดแ้ปรสภาพ
เป็นเมอืงรา้ง หรอืเปลีย่นรปูแบบไปเป็นเมอืงทีพ่ฒันาอย่างทนัสมยั แมว้า่แอรโ์รวท์าวน์เป็นเมอืงเลก็ๆ แต่ก็
เตม็ไปดว้ยนักท่องเทีย่ว สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองครอมเวลล ์ Cromwell (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านแวะซือ้ผลไมส้ดนานาชนิดของนิวซแีลนด ์(ตามฤดกูาล) แยมผลไม ้ ชอ็คโกแลต็  
ขนมอบแหง้ หรอืชมิไอศครมีโฮกีโ้ปกี ้และอื่นๆ จากนัน้เดนิทางสู่เมืองโอมำรำม่ำ Omarama (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบนทีร่าบสงูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูทีส่วยงาม ไดช้ื่อ
ว่าเป็นเมอืงแห่งเครื่องร่อน ซึง่มลีมแรงเหมาะส าหรบัผูท้ีช่ ื่นชอบการเล่นเครื่องร่อน อกีทัง้เมอืงนี้ยงัมทีีพ่กั 
และรสีอรท์เลก็ๆ น่ารกั ไวส้ าหรบัตอ้นรบันักท่องเทีย่ว  

เท่ียง            รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรแบบบำรบ์ีคิว 
บ่ำย  น าท่านแวะชมฟำรม์ปลำแซลมอน Salmon Farm ทีเ่มอืงทไวเซิล Twizel (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 

นาท)ี ใหท้่านไดช้มวธิกีารเพาะเลีย้งปลาแซลมอนซึง่ทุกท่านสามารถร่วมกจิกรรมใหอ้าหารปลาและ
นอกจากนัน้ยงัสามารถเลอืกซื้อและชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ย  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงไคร้สเชิรช์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่าน
ไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของประเทศนิวซแีลนด ์อาท ิครมี รกแกะหรอืครมีหน้าเดง้ เซรัม่รกแกะ ชอ้คโก
แลต็ ผลติภณัฑบ์ ารุงสุขภาพ และผลติภณัฑท์ีท่ าจากขนแกะ ตา่งๆ รวมทัง้ขนแกทีน่ ามาผลติอย่างด ีพรอ้ม
บรรจุหบีห่อใหท้่านซื้อเป็นของฝาก  

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  ไคร้สท์เชิรช์-ไคครู่า-ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมอืง ไคครู่ำ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืง

เลก็ๆ ทางฝัง่รมิทะเลตะวนัตก ในอดตีไคครู่าเป็นศูนยก์ลางของเมอืงท่าเรอืล่าปลาวาฬ ปัจจุบนัมี
นักท่องเทีย่วแวะเขา้มาล่องเรอืชมปลาวาฬและยงัเป็นบรเิวณทีเ่ตม็ไปดว้ยหอยเป๋าฮือ้อกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรและให้ท่ำนล้ิมรสกุ้งมงักร ในสไตลนิ์วซีแลนด ์
บ่ำย  น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ Whale Watch Cruise ท่านจะไดพ้บกบัปลาวาฬหลายพนัธุ ์อาท ิสเปิรม์ 

ไพลอต หลงัค่อม รวมทัง้ปลาวาฬเพรชฆาต ปลาโลมาดสักี ้และปลาโลมาปากขวด ชมุนุมกนัอยูบ่ริเวณไหล่



ทวปี หา่งจากชายฝัง่ไป 1 กโิลเมตร เพื่อหาอาหาร โดยเฉพาะสตัวน์ ้าเลก็ ๆ ทีเ่รยีกว่า แพลงตอน ซึง่เป็น
อาหารหลกัของปลาวาฬแบบมบีาลนี (การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีทีม่ีพายุ
หรือลมแรงไม่สามารถออกเรือได้ และส าหรบัเดก็อายุต า่กว่า 4 ขวบไม่ได้รบัอนุญาตให้ขึ้นเรือเพือ่
ความปลอดภยั) ท่านอาจจะไดช้มเหล่าปลาโลมาแหวกว่ายไปกบัเรอืของท่าน  จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบั
สู่ ไคร้สท์เชิรช์  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ให้ท่ำนล้ิมรสเป๋ำฮื้อทะเลใต้   
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็ ไคร้สท์เชิรช์-กรงุเทพฯ 
เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  สมควรแก่เวลำให้ท่ำนเตรียมตวัเดินทำงสู่สนำมบิน  
12.00 น.  น าท่านออกจากนครไครส้ทสเ์ชริช์ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-298 
17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
18.35 น. เดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่ SQ-978 
20.00 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือ่เปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ และหำกท่ีพกัตำมรำยกำรไม่ได้รบักำรยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท ำกำรเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง    23-29 มี.ค./ 30 มี.ค.- 05 เม.ย./ 20-26 เม.ย. / 27 เม.ย. - 03 พ.ค.2563  
    4-10 พ.ค./ 18-24 พ.ค. / 25-31 พ.ค. / 8-14 มิ.ย. / 22-28 มิ.ย.2563  
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 
 

นิวซีแลนด ์เกำะใต้ 7วนั /SQ 
ล่องเรือกลไฟ+มิลฟอรด์ซำวน์-ชมปลำวำฬท่ีไคครู่ำ  

มี.ค.- เม.ย. 2563 พ.ค.-มิ.ย.2563  

ผูใ้หญ่ ท่านละ 83,800 82,500 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 82,900 81,500 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 80,900 79,500 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 78,900 77,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 11,300 11,300 

รำคำทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่ำนละ 46,900 45,800 



**ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแบบกรุป๊และค่ำบริกำรท่ำนละ 4,900 บำท //  
ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,500 บำท  เรยีกเกบ็และช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนเดินทำง** 

 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 
 

หมำยเหตุ 

• กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน หำกผู้โดยสำรมจี ำนวน
ต ำ่กว่ำจ ำนวนดงักลำ่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงและเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำ
เดินทำง 

• กำรด ำเนินกำรขอวซ่ีำจะต้องใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวมประมำณ 30-35 วนั ดงันัน้จึงขอควำมร่วมมอืในกำร
จดัเตรียมเอกสำรส ำหรบักำรยื่นขอวซ่ีำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเรว็ใน
กำรด ำเนินกำรขอวซ่ีำ 

•  กรณีท่ำนท่ีต้องกำรเดินทำงโดยแยกกลบั ไม่ต้องกำรกลบัพร้อมคณะ กรณุำแจ้งควำมจ ำนงกบัเจำ้หน้ำท่ี 
เน่ืองจำกหำกมีควำมต้องกำรแยกกลบัจะต้องซือ้ตัว๋โดยสำรเป็นตัว๋เด่ียวและมีคำ่ธรรมเนียมในกำรท ำตัว๋เด่ียว 
เชค็รำคำได้จำกเจ้ำหน้ำท่ีทวัร ์

• กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำงบริษทัทวัร ์ 
กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรยื่นวีซ่ำ ซ่ึงผู้เดินทำงไม่สำมำรถยื่นวซ่ีำพร้อมคณะได้  

 
อตัรำน้ีรวมบริกำร 

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

กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่21 

ธ.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของ
สายการบนิ  

 
อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำกรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่ำบริกำร ช ำระเพ่ิมพร้อมค่ำทวัรท่์ำนละ 4,900 บำท 
• ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ, ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ช ำระเพ่ิมพร้อมค่ำทวัร ์ท่ำนละ 1,500 บำท 



• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ย
ตวัท่านเอง 

• ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะขายเน็ตเป็นชัว่โมงหรอืมี

สญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบีข้องโรงแรมเท่านัน้ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง 
ๆ  

กำรช ำระเงิน    ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัร ์โดย
เรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิ 60 - 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงือ่นไขค่า
มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนินการในการยื่นวซี่าแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 

▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมำยเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 



o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

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

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่านบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
ห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกัเด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 
ท่านแบบไมม่ีเตียงเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

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

 
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  (โดยยื่นขอวีซ่ำท่ีศนูยย์ื่นวีซ่ำนิวซีแลนด)์ 

ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวม 30-35 วนั 
-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท ำกำรนัดหมำยกำรยื่นวีซ่ำ 
-    ในวนัยื่นวีซ่ำหำกผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสำรท่ีครบถ้วน แล้วน ำเอกสำรมำแนบยื่นเพ่ิมเติมในวนันัด
หมำยยื่นและหำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำยเอกสำรหรือแปลเอกสำรหรือถ่ำยรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  

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

- หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านที่มีปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับรษิัททวัร์ หากมีการสูญหาย บรษิั ทฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 2 รปู เน้นขนำดใบหน้ำ   
o ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

- กรณีเป็นเดก็ อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ้์ำนและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบ่งช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 

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

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

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

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

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บ้ำน   

• หากไม่มีอาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงนิของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน
สมรส 

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

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

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

o หลกัฐำนกำรเงิน   
• สเตทเม้นท์ (Bank Statement) บญัชีออมทรพัย์ ออกโดยธนำคำรอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และออกย้อนหลงั

ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนและต้องมีตรำประทบัจำกธนำคำรทุกหน้ำ (ยอดเงินไม่น้อยกว่ำ 6 หลกั)  
*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ 
- 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 หรอืถ้าไม่ไดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คู่จะต้องคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผู้อื่นโดยมีการรบัรองค่าใช้จ่ายและยนิดีชดเชย
ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึ้นโดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

• กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร  

*** การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร และ
ถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 



***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

***กรณีทีผู่ส้งูอำยุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษิทัฯจะด ำเนินกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซี่ำก่อนวนัเดนิทำง
มำกกว่ำ 45 วนั และตอ้งจ่ำยค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทำง 30 วนั ในกรณีทีว่ซี่ำไม่ผ่ำนหรอืออกไม่ทนัตำมก ำหนด
วนัเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไม่ไดบ้รษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบไม่ว่ำกรณีได ๆ ทัง้สิ้น และจะไม่รบัผดิชอบกรณีเพือ่น
ร่วมเดนิทำงทีผ่่ำนแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนืองจำกมบีำงท่ำนในคณะไม่ผ่ำน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
ค่ำทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซี่ำออกแลว้แต่ยกเลกิเพรำะกรณีนี้*** 

***กรณีผู้สูงอำยุ 75 ปีขึ้นไป ท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่ำ  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ในการท าประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเอง (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ)   
 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ  

 1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากตอ้งการยื่น
ค ารอ้งขอวซี่าใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 

 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าลา่ชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไป
แลว้ และทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  

 3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

 4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิ
วซี่าของท่าน ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
เงือ่นไขส าคญัของการพจิารณาวซี่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซีา่นัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์
ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งยื่นเดีย่วและแสดงสมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 



 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่น
ขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจาก
ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั *** 
 

กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเขำ้ประเทศนิวซีแลนด ์
 
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 ................................................  สถานที่ เกิด 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 
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