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นิวซีแลนดเ์กาะเหนือ | เวลลงิตนั| น ำ้ตกฮกู้ำ | หมูบ้่ำนของชำวฮอบบทิ | ถ ำ้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ | 
อ็อคแลนด์ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  

Beautiful of  Kiwi Land 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS 

เดนิทาง กนัยายน – ธันวาคม 2562  
 
 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร์ - เวลลงิตนั 

วนัท่ี 2. เวลลงิตนั – พิพิธภณัฑ์เทปำป้ำ – เขำวิคทอเรีย - เมืองพลัเมอร์สตนั นอร์ท 

วนัท่ี 3. ทะเลสำบเทำโป – น ำ้ตกฮกู้ำ - TE PUIA - เรนโบว์ สปริง – อโกรโดม – ชมโชว์กำรแสดงของชำวพืน้เมืองเมำรี 

วนัท่ี 4. หมูบ้่ำนของชำวฮอบบิท – ถ ำ้หนอนเรืองแสงไวโตโม ่- เมืองอ็อคแลนด์ 

วนัท่ี 5. อ็อคแลนด์ – สะพำนฮำร์เบอร์ – เขำอีเดน - ช้อปปิง้ ยำ่นควีนส์ สตรีท – สนำมบิน 

วนัท่ี 6. อ็อคแลนด์ – สงิคโปร์ – กรุงเทพฯ 
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วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เวลลิงตัน 
12.30 น. 

 
15.30 น. 

 
18.55 น. 

 
19.45 น. 

 

คณะมำพร้อมกนัท่ี สนำมบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประต ู5 เคำน์เตอร์ Q เช็คอินกรุ๊ปของสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์
ไลน์ (SQ) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทและหวัหน้ำทวัร์  ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

ออกเดินทำงสู ่สิงคโปร์  โดยสำยกำรบิน สงิคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 977  
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 15.40 น.*** 
เดินทำงถึงประเทศสงิคโปร์ รอเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทำงตอ่ไปยงัเมืองเวลลิงตัน  
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 08 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 19.15 น.*** 
ออกเดินทำงสูเ่มืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ SQ 247 
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 20.05 น.*** 
 

วนัที่ 2 
เวลลิงตัน – พิพิธภัณฑ์เทปาป้า – เขาวิคทอเรีย - เมืองพัลเมอร์สตัน 
นอร์ท 

12.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวลลิงตัน เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น ำทำ่นผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรแล้ว 
***คณะเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 10 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 13.10 น. *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำเข้ำชมพิพิธภณัฑ์เทปาป้า (Te Papa) ที่ทนัสมยัและใหญ่ที่สดุในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีที่น ำเสนอเร่ืองรำวต่ำงๆของชำว

เมำรีและประวตัิควำมเป็นมำของประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่ำงน่ำสนใจอิสระให้ท่ำนได้เดินเลน่และช้อปปิง้ใจกลำงเมือง  จากนั้น
น ำทำ่นเดินทำงสูเ่ขาวิคทอเรีย (Mt. Victoria) ชมสวนสำธำรณะและวิวที่สำมำรถมองเห็นทศันียภำพของเมืองอย่ำงกว้ำงไกล 
บ้ำนเรือนท่ีตัง้อยูบ่นเนินเขำ รำยล้อมด้วยทำ่เรือน ำ้ลกึ อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลำงทำงกำรเมือง กำรปกครอง ชมตึกรัฐสภำที่เป็นรูป

รวงผึง้ที่แปลกตำ และชมอำคำรสถำนีรถไฟที่เก่ำแก่สวยงำม  จากนั้ นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองพัลเมอร์สตัน นอร์ท 
(Palmerston North) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั DISTINCTION HOTEL PALMERSTON NORTH หรือเทียบเท่า  

วนัที่ 3 
ทะเลสาบเทาโป – น า้ตกฮูก้า - TE PUIA - เรนโบว์ สปริง – อโกรโดม - ชมโชว์การ
แสดงของชาวพืน้เมืองเมารี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำทำ่นเดินทำงสู ่ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ซึง่เป็นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สดุของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหลง่ที่อยู่ของ

ปลำเทร้ำสรุ้ีง น ำทำ่นชมน า้ตกฮูก้า (Huka Fall) อนังดงำมของแมน่ ำ้ไวคำโตที่ไหลเช่ียวกรำดผำ่นช่องเขำแคบและชัน้หินสงูลง
มำกลำยเป็นน ำ้ตกที่งดงำมนกัโดยเฉพำะยำมต้องแสงแดด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองโรโตรัว (Rotorua) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ TE PUIA ศนูย์วฒันธรรมและศนูย์กำรฝีมือของชำวเมำรี ไม่
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วำ่จะเป็น กำรแกะสลกัไม้ หรือกำรทอเคร่ืองนุง่หม่ที่เป็นเอกลกัษณ์ พร้อมชมบ่อน ำ้พรุ้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหศัจรรย์ที่เกิดขึน้
จำกพลงัควำมร้อนใต้พิภพท่ีพวยพุง่จำกพืน้ดินโดยผสมแร่ธำตตุ่ำงๆตำมธรรมชำติน ำควำมร้อนจำกใต้พิภพมำใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวนัอีกหนึ่งวิถีที่เป็นเอกลกัษณ์ประจ ำถ่ิน คือสำมำรถปรุงอำหำรจำกกำรน ำเนือ้สตัว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสูง
จนกวำ่จะสกุและน ำมำรับประทำนได้ โดยชำวเมำรีเรียกอำหำรประเภทนีว้ำ่ฮงังิ (HANGI) นอกจำกอำหำร กำรแสดง ที่นำ่สนใจ
ของชนเผ่ำพืน้เมืองที่เรียกว่ำเมำรีนีแ้ล้ว โรโตรัวยงัมีสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ส ำคญัของเกำะเหนืออีกด้วย จำกนัน้น ำท่ำน
เดินทำงสู ่เรนโบว์ สปริง (Rainbow Springs) สถำนอนุรักษ์พนัธุ์ปลำเทร้ำท์นบัหมื่นตวัที่มำวำงไข่ตำมธรรมชำติบริเวณ
ทะเลสำบ อีกทัง้ยงัสำมำรถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ได้อีกด้วย  จำกนัน้น ำท่ำนสู ่อโกรโดม 
(Agrodome) ฟำร์มเลีย้งแกะใหญ่แหง่หนึง่ของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพนัธุ์ตำ่งๆที่เดินเรียงรำยบนเวทีให้ทำ่นชมและ
โชว์ควำมสำมำรถของสำยพนัธุ์ ให้ทำ่นสมัผสัถึงควำมนำ่รักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตวัน้อย ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธิต
กำรตดัขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสนุขัแสนรู้จำกนัน้เดินทำงกลบัสู ่เมืองโรโตรัว 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมอืงเมารี 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั COPTHORNE HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4 หมู่บ้านของชาวฮอบบิท – ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองออ็คแลนด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านตามรอยหนงัดงัลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท สมัผสัสถานท่ีถ่ายท า ณ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท แห่ง
เมืองมาตามาตา (Hobbiton Movie Set) ฟาร์มเล้ียงแกะอนักวา้งใหญ่ และธรรมชาติอนังดงามของเทือกเขาไคไมเรนจ ์(Kaimai 
Ranges) น าชมหมู่บา้นฮอบบิทในภาพยนตร์ดงัเร่ือง The Hobbit ท่ีเรียงรายอยูม่ากถึง 44 หลงั แต่ละหลงัมีเอกลกัษณ์แตกต่าง
กนัออกไป บา้งก็ปกคลุมไปดว้ยหญา้และบา้งก็ประดบัดว้ยไมด้อกอนังดงามหนา้บา้น เป็นบรรยากาศเมืองเลก็น่ารักท่ีชวนไป
สมัผสัยิง่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น ำทำ่นเดินทำงผำ่นบรรยำกำศธรรมชำติที่กลมกลนืในวิถีชีวิตแบบคนท้องถ่ินทัง้ฟำร์มเลีย้งแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มววั และเนิน
เขำน้อยใหญ่ ไปยงัเมืองไวโตโม่ (Waitomo)ที่ตัง้ของถ ำ้หนอนเรืองแสงอนัลอืช่ือที่ห้ำมพลำดในกำรมำเยือนเมืองนี ้น ำท่ำนเข้ำ
ชม ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (Waitomo Caves) ถ ำ้ที่มีปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่หำดไูด้ยำกของหนอนเรืองแสงนบัล้ำน
ตวั ที่พำกนัเปลง่แสงเป็นประกำยระยิบระยบั ดัง่ดวงดำวบนท้องฟ้ำที่เปร่งประกำยยำมค ่ำคืน โดยลอ่งเรือเข้ำไปในถ ำ้พร้อมทัง้มี
มคัคเุทศก์ท้องถ่ินบรรยำยและน ำชมถ ำ้อนัเงียบสงบ อีกทัง้ควำมงดงำมของถ ำ้หินงอกหินย้อยนวตักรรมจำกธรรมชำติที่รอกำร

ไปเยือนของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอ็อคแลนด์ (Auckland) เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง ซึ่งเป็น
ศนูย์กลำงส ำคญัในด้ำน ทัง้กำรค้ำ กำรศกึษำ 
กำรเงิน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 5 
อ็อคแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ – เขาอีเดน - ช้อปป้ิง ย่านควีนส์ สตรีท – 
สนามบนิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น ำทำ่นชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนัดบัหนึง่ของนิวซีแลนด์ ตัง้อยูร่ะหวำ่งอำ่วไวเตมำตำและอำ่วมำนเูกำเป็นเมืองที่ส ำคญั
ทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศกึษำ กำรเงิน น ำทำ่นชมทำ่เรือริมอำ่วอนังดงำมที่เต็มไปด้วยเรือน้อยใหญ่นบัร้อยล ำที่เทียบท่ำอยู่ ท่ำนจะ
สำมำรถมองเห็นสะพานฮาร์เบอร์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนขึน้ชมเขาอีเดน ภูเขำไฟที่ดบัแล้ว จุดชมวิวทิวทศัน์ของเมืองอ็อคแลนด์ทัง้เมืองได้อย่ำงชัดเจนในแบบพำโนรำม่ำ  

จำกนัน้น ำทำ่นเข้ำสูใ่จกลำงเมือง ผำ่นยำ่น พำร์แนล ถนนที่เป็นท่ีตัง้ของบ้ำนเรือน ร้ำนค้ำเก่ำแก่รุ่นบกุเบิก ให้ท่ำนได้อิสระช้อป
ปิง้เลอืกซือ้สนิค้ำตำ่งๆตำมอธัยำศยับนถนนควีนส์ ซึง่เป็นแหลง่ขำยสนิค้ำนำนำชนิดมำกมำย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ (NZ) เท่ียวบินท่ี NZ 282  

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 10 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 00.50 น. ของวนัเดนิทางที ่6*** 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 24 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 01.20 น. ของวันเดินทางที่ 6 โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ 
เทีย่วบินที ่SQ 282*** 
 

วนัที่ 6 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
06.40 น. เดินทางถึงเมอืงสิงคโปร์ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงักรุงเทพฯ 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 24 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 06.45 น.*** 

09.35 น. ออกเดินทางไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เท่ียวบินท่ี SQ 972 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 24 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.45 น.*** 

11.05 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 24 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.10 น.*** 

 

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
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อตัราค่าบริการ Beautiful of  Kiwi Land 
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วนัที ่29 ส.ค.-03 ก.ย. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,900.- 5,900.- 

วนัที ่05-10 ก.ย. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,900.- 5,900.- 

วนัที ่10-15 ต.ค. 62 69,888.- 69,888.- 69,888.- 47,900.- 6,900.- 

วนัที ่24-29 ต.ค. 62 69,888.- 69,888.- 69,888.- 47,900.- 6,900.- 

วนัที ่08-13 พ.ย. 62 69,888.- 69,888.- 69,888.- 47,900.- 6,900.- 

วนัที ่22-27 พ.ย. 62 69,888.- 69,888.- 69,888.- 47,900.- 6,900.- 

วนัที ่02-07 ธ.ค. 62 69,888.- 69,888.- 69,888.- 47,900.- 6,900.- 

วนัที ่06-11 ธ.ค. 62 69,888.- 69,888.- 69,888.- 47,900.- 6,900.- 

วนัที ่20-25 ธ.ค. 62 79,888.- 79,888.- 79,888.- 52,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 

 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
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2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 
หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

3. เม่ือไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
5. การยืน่วซ่ีาในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่วซ่ีาไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกิน

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เตมิกบัทางบริษัทได้  
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด ์ยกเว้นกรณดีงักล่าว   

 1. กรณทีีลู่กค้ามวีซ่ีาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าวซ่ีาให้ทุกกรณ ี    
                 2. กรณลูีกค้าท าวซ่ีาผ่านทางบริษัท แต่ไม่ได้ออกตัว๋กรุ๊ปกบัทางบริษัทและไม่ได้เดนิทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป ทางบริษัทขอเกบ็      ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจ านวน 6,000 บาท  
               3.กรณทีีลู่กค้าท าวซ่ีากบัทางบริษัทแล้วไม่สามารถเดนิทางได้ทุกกรณ ีทางบริษัทขอเกบ็ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจ านวน 6,000 บาท  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
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2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสาย
การบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ (20 NZD) 
6. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (18 NZD) 
7.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื 

ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื 20 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซ่ีาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตง่าย

ข้ึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้
เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

การเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
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3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้
มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษทัฯ

ก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีา
ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) 
ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวน

สิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บั

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่นวิซแีลนด ์

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 20 วนัท าการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)   

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่ส่

คอนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 

6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของคน

ออกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

7.  ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่นวิซแีลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………… 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….........….....…..… 

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………..........…… 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้......................................อเีมล........................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

    ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

…………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……..............….…… 

    วัน/เดอืน/ปีทีเ่ริม่ท างาน (ส าหรับนักเรยีน กรอกวนั/เดอืน/ปีทีเ่ริม่หลักสตูร) ...................................... 

    กรณีเกษียณ ระบวุนั/เดอืน/ปีทีท่า่นเกษียณ ............................................................. 
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13. อาชพีเกา่ (ภายใน 10 ปี) (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

    ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่(ทีท่ างานเกา่) 

…………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……..............….…… 

   วนั/เดอืน/ปีทีเ่ริม่ท างาน ...................................วนั/เดอืน/ปีทีอ่อกจากงาน................................. 

14. ขอ้มลูเกีย่วกบัครอบครวัของทา่น  

กรณีที่ท่านสมรส ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน, หย่าร้าง, เป็นหม้าย 

1. ช่ือ-นามสกุล คูส่มรส………………………………………………………….…………. 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม)............................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................จังหวัดที่เกิด………....……………….....…........ 

เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................................................... 

สถานภาพ......................................................................................................................... 

เบอร์มือถือ……………………………………อิเมล์............................................................... 

หมายเลขพาสปอร์ต…………………………วันหมดอายุของพาสปอร์ต………………..……… 

 

2. ช่ือ-นามสกุล บตุร (1)…………………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม)............................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................จังหวัดที่เกิด………....……………….....…........ 

เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................................................... 

สถานภาพ......................................................................................................................... 

เบอร์มือถือ……………………………………อิเมล์............................................................... 

หมายเลขพาสปอร์ต…………………………วันหมดอายุของพาสปอร์ต………………..……… 

 

3. ช่ือ-นามสกุล บตุร (2)………………………………………………………………... 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม)............................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................จังหวัดที่เกิด………....……………….....…........ 

เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................................................... 

สถานภาพ......................................................................................................................... 

เบอร์มือถือ……………………………………อิเมล์............................................................... 

หมายเลขพาสปอร์ต…………………………วันหมดอายุของพาสปอร์ต………………..……… 
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15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผูเ้ชญิ)  

        กรณุาระบชุือ่ ..................................................  

                                                                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ ..............................................  

                                                                          ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น…………………………………. 

 ทีอ่ยู.่................................................................................................................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

 

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

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 

 

 

  
 


