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นิวซแีลนด ์เกาะเหนอื 5 วนั 3 คนื 
ออ็คแลนด-์โรโตรวั-มาตามาตา-หมูบ่า้นฮอบบทิ  
ชมความงามของเกาะเหนอื  ชมเมอืงแหง่เรอืใบอ๊อคแลนด ์

 ท่องเทีย่วเมอืงแหง่ความรอ้นใตพ้ภิพ พรอ้มโชวต์ดัขนแกะ  
ลิม้รสอาหารพืน้เมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี 

โดยสายการบนิไทย (TG)  
 

 VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีควำมงดงำมของ

ธรรมชำติไม่รู้ลืมด้วยสำยกำรบินไทย  น ำท่ำนเที่ยวชมสถำนที่ขึ้นชื่อของเกำะ

เหนือ  
 

ออ็คแลนด ์ ชมควำมงำมของเมอืงอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญำว่ำ เมืองแห่งกำร

เล่นเรือใบและชมภูเขำไฟท่ีดับ 

แล้ว ชมเมืองท่ำและเป็นศูนย์รวมทำงด้ำนกำรค้ำและเศรษฐกิจของ

เกำะเหนือ  

ถ้ ำไวโตโม ่ ชมถ้ ำหินงอก หินย้อย ล่องเรือ ชมตัวหนอนเรืองแสง  



1.NZ(N)AKL-ROT - Hobbiton 5D/TG  Aug-Dec 2018   2 

มำตำมำตำ ที่ตั้งของหมู่บ้ำนของชำวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สัมผัส

ประสบกำรณ์เบือ้งหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์ม

ยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท 

โรโตรวั เมืองแห่งควำมร้อนใต้พิภพ เพลิดเพลินกับกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ 

กำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ ชมปลำเทร้ำหลำกหลำยพันธุ์ และนกกีวี 

และทำนอำหำรค่ ำที่ปรุงแบบชำวเมำรี พร้อมชมโชว์ระบ ำพื้นเมือง

แบบเมำร ี

เมอืงเตำโป  เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสำบเตำโปซึ่งเป็นทะเลสำบที่เกิดจำกภเูขำไฟ

ระเบิดในอดีตที่มีขนำดใหญ่และลึกท่ีสุดของประเทศนิวซีแลนด์  
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 11-15 ส.ค. / 26-30 ก.ย. /13-17 ต.ค. / 23-27 

ต.ค./ 21-25 พ.ย./ 5-9 ธ.ค.2561 

  
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ 

15.30 น. คณะฯพรอ้มกันที่สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูม ิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ำ

หมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D  

 สำยกำรบินไทย  เจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน

เอกสำรกำรเดินทำงและสัมภำระ 

18.45 น. น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสำยกำรบิน

ไทย  เที่ยวบินที่ TG491 
  

วนัทีส่อง ออ๊คแลนด-์ไวโตโม-่ถ้ ำหนอนเรอืงแสง- โรโตรวั-ชมโชวพ์ืน้เมอืงของ

ชำวเมำร ี

11.45 น.   เดินทำงถึงสนำมบินนครอ๊อคแลนด์  หลังจำกผ่ำนพิธีกำร

ตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเรียยบร้อยแล้ว  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำง

ต่อสูเ่มอืงไวโตโม ่เมอืงเล็กๆซึ่งเป็นท่ีตั้งของถ้ ำไวโตโม ที่อยู่ของ

หนอนเรืองแสงนับล้ำนตัว ค ำว่ำ Waitomo มำจำกภำษำพื้นเมืองสอง

ค ำคือ ค ำว่ำ "wai" แปลว่ำ "น้ ำ" และค ำว่ำ "tomo" แปลว่ำ "หลุม บ่อ 

หรือ ถ้ ำ" เมือ่น ำมำรวมกันจึงมีควำมหมำยว่ำ น้ ำไหลผ่ำนน่ันเอง (ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง)  น ำท่ำนชม ถ้ ำหนอนเรอืงแสงไวโต

โม ่Waitomo Glowworm Caves ชมควำมงำมของถ้ ำหินงอก หินย้อยที่งอก

เองตำมธรรมชำติโดยใช้เวลำหลำยร้อยปี  ล่องเรอืชมตวัหนอนนับ

ล้ำนๆ ตัวส่องแสงระยิบระยับสวยงำมเพื่อล่อแมลงเป็นอำหำร นับเป็น

ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่หำดูได้ยำกย่ิง  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำง
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ต่อถึงเมือง โรโตรวั เมืองแห่งควำมร้อนใต้พิภพ (ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ 2 ชั่วโมง) 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ แบบฮำหงิ ทีป่รงุแบบชำวเมำร ีพรอ้มชมระบ ำ

พืน้เมอืงของชำวเมำร ีชนพื้นเมอืงของประเทศนวิซีแลนด์     

จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 
 

วนัทีส่ำม โรโตรวั-ศนูยว์ฒันธรรมเมำร-ีเรนโบวส์ปรงิ-อะโกรโดมฟำรม์-ชมสำธติ

กำรตดัขนแกะ 

เชำ้   รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  จำกน้ันน ำท่ำนสู่ เทปยุยำ่ (Te Puia) 

ศูนย์วัฒนธรรมและศนูย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี อำทิ 

เช่น กำรแกะสลักไม้ และกำรทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบอ่น้ ำพุร้อน 

บ่อโคลนเดือด สิ่งมหศัจรรย์ที่เกิดขึ้นจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวย

พุ่งจำกพื้นดิน และแร่ธำตุต่ำง ๆ ตำมธรรมชำติที่เกิดจำกพลังควำม

ร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ชมนกกีวีสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ

นิวซีแลนด์ที่หำชมได้ยำก  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เรนโบวส์ปรงิ 

สถำนอนุรักษ์พันธุ์ปลำเทร้ำ ที่มีจ ำนวนนับหมื่นตัวจำกทะเลสำบมำ

วำงไข่ตำมธรรมชำติ ชมต้นเฟริ์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ

นิวซีแลนด์ 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บำ่ย   น ำท่ำนสู่ อะโกรโดม เพื่อชมกำรแสดงของแกะพันธุ์ต่ำงๆ ที่ให้ท่ำนได้

สัมผัสถึงควำมน่ำรัก และประทับใจกับกำร ชมกำรสำธติกำรตดัขน

แกะ กำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  กำรรีดนมวัว  กำรป้อนนมลูกแกะ  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภตัตำคำร 

จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี ่ โรโตรวั-เตำโป-มำตำมำตำ-หมูบ่ำ้นฮอบบทิ-ออ๊คแลนด ์

เชำ้   รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืง

เตำโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสำบเตำโปซึง่เป็นทะเลสำบที่เกิดจำก

ภูเขำไฟระเบิดในอดีตที่มีขนำดใหญ่และลึกท่ีสุดของประเทศ

นิวซีแลนด์ เป็นเมืองตำกอำกำศ และศูนย์กลำงกำรตกปลำเทร้ำท์ แวะ

ชมน้ ำตกฮูก้ำ (Huga Falls) ซึ่งเป็นน้ ำตกที่ใหญ่ที่สุดของเกำะเหนือ ชม

สำยน้ ำที่ไหลผ่ำนโตรกหิน  

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บำ่ย  น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมอืงมำตำมำตำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 

ชั่วโมง) เมืองเล็กๆน่ำรัก 

  น ำท่ำนชมหมูบ่้ำนฮอบบทิ (Hobbiton Movie Set)  หมู่บ้ำนในภำพยนตร์ดัง

เรื่อง The Hobbit และ The Lords of The Ring มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก
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ออกแบบให้แตกต่ำงกันไป บำงหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลัง

ก็ปลูกดอกไม้สวยงำมหน้ำบ้ำน ให้ท่ำนได้สัมผัสประสบกำรณ์

เบื้องหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรือ่ง 

ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้ก ำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊ค

สัน ให้ท่ำนได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงำมของฟำร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพืน้ที่

มำกกว่ำพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ 

อันตระกำรตำ จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ตัวเมอืง ออ๊คแลนด์ (ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 2.00 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของประเทศ

นิวซีแลนด์ และยังเป็นเมืองส ำคัญและเปน็เมืองศูนย์รวมเศรษฐกิจของ

เกำะเหนือ 

  ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภตัตำคำร 

จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 
 

วนัทีห่ำ้  ออ๊คแลนด ์-  กรงุเทพฯ 

เชำ้   รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  จำกน้ันน ำท่ำนชม เมอืงออ็คแลนด์ 

ได้ชื่อว่ำเป็นเมืองแหง่กำรล่องเรือใบ  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง และ

เป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงิน ของเกำะเหนือ 

น ำชมท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยล ำ ชมสะพำนฮำ

เบอร์ ชมวิวของยอดเขำอีเดน เป็นภูเขำไฟที่ดับแล้ว ผ่ำนชมหมู่บ้ำน

พำเนลล์ ที่เป็นอำคำรบ้ำนเรือนสมัยตั้งเมอืงอ็อคแลนด์ เมื่อเวลำผ่ำน

ไปได้มีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยพัฒนำหมู่บ้ำนน้ีให้เป็นร้ำนค้ำและ

ร้ำนอำหำร 

  จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

14.10 น. เดินทำงออกจำกอ๊อคแลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG492 

20.25 น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ….. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

รำยกำรกำรเดนิทำงอำจมกีำรปรบัเปลีย่น ขึ้นอยู่กบัเหตกุำรณต์ำ่ง ๆ อำทเิชน่ 

กำรจรำจร  กำรซอ่มแซมถนน  สภำพอำกำศ  หมิะตก  กำรเมอืง  กำรจลำจล  

กำรปกครอง หรอืภยัธรรมชำต ิหรอืมเีหตกุำรณอ์ืน่ๆ ทีไ่มค่ำดคดิหรอืมผีลกบักำร

เดนิทำงและรำยกำรทวัร ์ เปน็ตน้ ซึง่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นแปลงตำมควำม

เหมำะสม โดยจะค ำนึงถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
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อัตรำค่ำบรกิำร 11-15 ส.ค. / 26-30 ก.ย. /13-17 ต.ค. / 23-27 ต.ค./ 

21-25 พ.ย./ 5-9 ธ.ค.2561 

 

นวิซแีลนด ์เกำะเหนอื  

ออ็คแลนด-์โรโตรวั 5 วนั 3 คนื /TG  

11-15 ส.ค. /  

26-30 ก.ย.61 

13-17 ต.ค. / 23-

27 ต.ค. 

21-25 พ.ย./ 5-9 

ธ.ค.61 

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 59,500 62,800 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 58,500 61,800 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(เสรมิเตียง) 
56,500 59,800 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
54,500 57,800 

พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 6,900 8,900 
รำคำทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิ ทำ่นละ 30,500 32,500 

**ไม่รวมค่ำธรรมเนยีมวซีำ่แบบกรุป๊และคำ่บรกิำรทำ่นละ 4,000 

บำท //  

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 1,200 บำท  ช ำระพรอ้มค่ำทวัร์กอ่น

เดนิทำง ** 
 

***บรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเกบ็คำ่ภำษนี้ ำมนั  ในกรณทีี่สำยกำรบนิ

มีกำรเรียกเกบ็เพิ่มเติมภำยหลงั*** 
 

หมำยเหต ุ
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 กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่ ำนวนไมต่่ ำ

กวำ่ 25 ทำ่น หำกผูโ้ดยสำรมจี ำนวนต่ ำกวำ่จ ำนวนดงักลำ่ว บรษิัทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงและเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่เดนิทำง 

 กำรด ำเนนิกำรขอวซีำ่จะต้องใชเ้วลำพจิำรณำวซีำ่โดยรวมประมำณ 20-25 

วนั ดงันัน้จงึขอควำมรว่มมอืในกำรจดัเตรยีมเอกสำรส ำหรบักำรยื่นขอวซีำ่ให้

ครบถว้นและสมบรูณ ์ทัง้นีเ้พือ่เปน็ผลดแีละควำมสะดวกรวดเรว็ในกำร

ด ำเนินกำรขอวซีำ่ 

  กรณทีำ่นทีต่อ้งกำรเดนิทำงโดยแยกกลบั ไมต่อ้งกำรกลบัพรอ้มคณะ กรณุำ

แจง้ควำมจ ำนงกบัเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำกำรจองตัว๋แยกกลับ โดยมคีำ่ธรรมเนยีม

ทำ่นละ 4,500 บำท และอยูต่อ่ไดไ้มเ่กนิ 7 วนันบัจำกวนักลบัของคณะ และ

หำกมีกำรเปลีย่นแปลงวันกลบัแลว้ ไมส่ำมำรถเปลีย่นกลบัคนืหรอืเปลีย่นซ้ ำ

สองได ้และกำรแยกกลบัโดยใชต้ัว๋หมูค่ณะไมส่ำมำรถเปลีย่นสนำมบนิทีอ่อก

ได ้จะตอ้งเปน็สนำมบินตำมโปรแกรมทวัรเ์ทำ่นั้น หำกมคีวำมตอ้งกำรแยกกลบั

นอกเงือ่นไขนี ้จะตอ้งซือ้ตัว๋โดยสำรเปน็ตัว๋เดีย่วและมคีำ่ธรรมเนียมในกำรท ำ

ตัว๋เดีย่ว เชค็รำคำไดจ้ำกเจำ้หนำ้ทีท่วัร์ 

 กรณที่ำนทีม่ตีัว๋ของสำยกำรบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสำรตำม

รำยกำรทวัรห์รอืของทำงบริษทัทวัร ์ กรณุำแจง้ลว่งหน้ำเนือ่งจำกมกีำร

เกี่ยวขอ้งกบักำรยืน่วซีำ่ ซึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยื่นวซีำ่พรอ้มคณะได ้ 
 

อตัรำนีร้วมบรกิำร 

 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย เส้นทำง กรุงเทพฯ-อ็อคแลนด์-

กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั 

 ค่ำโรงแรมที่พักตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), คำ่เข้ำชมสถำนที่

ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรที่ระบ ุ

 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่

ระบ ุ

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ำมัคคุเทศก์ของบรษิัทจำกกรุงเทพฯ  ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอด

กำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

 ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงคุ้มครองในวงเงินสงูสุดไม่เกิน 

1,000,000 บำท เดก็อำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุเกิน 75 ปีได้รับควำม

คุ้มครอง 500,000 บำท (ทั้งน้ีเป็นไปตำมเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่ำภำษีน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำย

กำรบิน ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่  08 พ.ค.2561 
 

อตัรำนีไ้มร่วมบรกิำร 

 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 

กิโลกรัมต่อท่ำน) 
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 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสือเดินทำง 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่และค่ำอำหำรที่สั่ง

เพิ่มเอง ค่ำโทรศัพท์  ค่ำซักรีด ฯลฯ 

 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

 ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนตำ่งด้ำว 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่กรุป๊นวิซแีลนดแ์ละคำ่บรกิำร ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรท์ำ่นละ 

4,000 บำท 

 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ, คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัร ์ทีจ่ะตอ้งช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทวัร ์ทำ่น

ละ 1,200 บำท 

 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรำเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกแต่ละ

โรงแรม 

 ค่ำน้ ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ ำดื่มระหว่ำงทัวร)์,ไม่มีแจกกระเป๋ำหรือของที่

ระลึก 

 ไม่มีสัญญำณ Wifi บนรถและไม่รวมค่ำอนิเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจำกโรงแรม

โดยส่วนใหญ่จะขำยเน็ตเป็นชั่วโมงหรอืมสีัญญำณไวไฟเฉพำะบริเวณล็อบบี้

ของโรงแรมเท่ำน้ัน 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่

สั่งเพิ่มเองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มิได้คำดคิด เช่น กำร

ปรับค่ำน้ ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรอืค่ำแปลเอกสำร, ค่ำบริกำรที่เกี่ยวกับวีซ่ำ 

หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรำยกำร 

 ค่ำประกันกำรเกิดจำรกรรมหรือภัยธรรมชำตินอกเหนือจำกกำรประกันอุบัติเหต ุ

สำมำรถติดตอ่ได้จำกบริษัทประกันภัยต่ำง ๆ  

กำรช ำระเงนิ  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทตอ่ผู้โดยสำร

หนึ่งท่ำน ส ำหรับกำรจองทัวรส์่วนที่เหลือจะขอเก็บท้ังหมดกอ่นเดินทำง 21 วันท ำ

กำร มิฉะน้ันทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ ำค่ำทัวร์ทั้งหมด 

กำรยกเลิก 

 หำกมีกำรยกเลิกมำกกว่ำ 45 วันท ำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันท ำกำรบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในกำรเก็บเงินมัดจ ำค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน (เงือ่นไขตำมที่ทำงสำยกำร

บินเรียกเก็บ) และหำกมีกำรด ำเนินกำรในกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในกำร

เก็บค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำท่ำนละ 4,000 บำท 
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันท ำกำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ ำ

ค่ำทัวร์ 

 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 21 วันท ำกำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์
ทั้งหมด 

 หำกผู้โดยสำรท่ำนใดย่ืนวีซ่ำแล้วและไม่ได้รับกำรอนุมัติ ผู้โดยสำรต้องช ำระ

ค่ำมัดจ ำที่ 20,000.- บำท และค่ำ 

ธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำท่ำนละ 4,000 บำท 
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 หำกผู้โดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสำร

เครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ กรณีแจ้งยกเลิกกำร

เดินทำงหลังจำกออกตั๋วโดยสำรแล้ว บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์

ทั้งหมด 

 
หมำยเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของ

สำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัย

ธรรมชำติ ฯลฯ บริษทัฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ 

o กรณีที่มีกำรเกิดภัยธรรมชำต ิทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศท่ีผู้เดินทำง

ก ำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้และมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถ

ออกเดินทำงตำมก ำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รับ

กำรยืนยันจำกสำยกำรบิน โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศที่บริษัททัวร์

ติดต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้  

o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เน่ืองจำกภัยธรรมชำติ หรือ

เหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ที่มีเหตทุ ำให้ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลับได้

ตำมก ำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ดินทำง เน่ืองจำก

มีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำประเทศ  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ 

ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสีย  หรอืด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน

เข้ำเมืองพจิำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมด

หรือบำงส่วน 

o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสบืเนื่องมำจำกตัว

ผู้โดยสำรเอง 

o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมอืงของประเทศไทยงดออก

เอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และ

สัมภำระของผู้โดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะ

เป็นผู้รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบต่อกำรสูญ

หำยหรือเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมที่สำยกำรบินก ำหนด รวมถึง

ไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของ

กระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต่ ำกว่ำมำตรฐำนได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อก ำหนดของ

แต่ละสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระควำมรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำย

ในน้ ำหนักส่วนที่เกิน 
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o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, 

โรงแรม และสถำนที่ต่ำง ๆ จะมีข้อก ำหนดที่ชัดเจนในเรื่องกำรสูบบุหรี ่และมี

สถำนที่โดยเฉพำะส ำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งน้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว 

ที่ต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอำยุ มีโรค

ประจ ำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมง

ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำน

เอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะ

ทัวร์ทั้งหมด 

o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นกำรก ำหนดตลอดทั้งปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำง

นำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่สถำนที่เข้ำชมนั้นๆ ปิดท ำกำร หรือ ปดิ

โดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะ

เข้ำชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อให้

ท่ำนได้เข้ำชมสถำนที่ดังกล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงินค่ำเข้ำชมนั้น ๆ ตำมเงือ่นไข

รำคำที่ได้รับจำกทำง บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ 

เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่ำงกำรเดินทำง เปน็ผลท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชม

สถำนที่ดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน เน่ืองจำกได้

ช ำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว  

o หำกช่วงที่เดินทำงเป็นช่วงอีสเตอร,์ ครสิมำสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุด

ของชำวยุโรป ร้ำนคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันขอให้พิจำรณำก่อนกำรจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน 

จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอำจจะไม่ตดิกัน และบำงโรงแรมอำจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่ำจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

โดยในกรณทีีพ่กั 3 ทำ่นบำงโรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบทีเ่สรมิเตยีงได ้

ดงันั้นอำจตอ้งเสยีคำ่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่หรอืนอนหอ้งละ 3 ทำ่นแบบไมม่เีตยีง

เสรมิ 

2. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้น

มำกและห้องพักในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือ

ย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 



1.NZ(N)AKL-ROT - Hobbiton 5D/TG  Aug-Dec 2018   10 

3. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็น

ห้องที่มีขนำดกะทัดรตั และไม่มีอ่ำงอำบน้ ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่

ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละหอ้งอำจมลีักษณะแตกต่ำงกัน 
 

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

เอกสำรในกำรขอวซีำ่ประเทศนวิซแีลนด ์
 

ปัจจุบนักำรยืน่ขอค ำรอ้งขอวซี่ำเข้ำประเทศนวิซแีลนด ์ใช้

ระยะเวลำในกำรอนมุตัวิซี่ำโดยรวมประมำณ 20-25 วนัหลงัจำกกำร

ยืน่ขอค ำรอ้ง และกรุณำกรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ใหค้รบถว้นเพือ่ใชใ้น

กำรกรอกขอ้มูลในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำใหค้รบถว้น  
o หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอืเอกสำรบง่ชี้กำรมอีำชพีและมรีำยไดข้องผู้

เดนิทำง 
- กรณลีูกจำ้ง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท ำงำนอยู่เป็นภำษำอังกฤษ

เท่ำน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำท ำงำน, อัตรำเงินเดือน, ต ำแหน่ง
งำน เป็นต้น (หนังสือรับรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันย่ืนวี
ซ่ำ) 

- กรณมีอีำชพีรบัรำชกำร ใช้หนังสือรับรองกำรท ำงำนจะต้องคดัเป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน (ตัวจริง) โดยระบุต ำแหน่ง, อัตรำเงินเดอืนในปัจจุบัน, 
วันเดือนปีท่ีเริ่มท ำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวรำชกำร 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับ
จำกวันย่ืนวีซ่ำ) 

- กรณเีป็นเจำ้ของกจิกำร ใชส้ ำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ ส ำเนำกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ หรือ ส ำเนำหนังสือรับรองควำมเป็นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้อง
คัดมำไม่ต่ ำกว่ำ 3 เดอืน พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- กรณที่ำนทีเ่ป็นแมบ่ำ้น   
 หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บ้ำน ใช้เอกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี 

พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรส 
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี 

พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรสพรอ้มแสดงส ำเนำสูติบัตรบตุร ทั้งน้ีเพื่อ
แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัด
หนังสือชี้แจงเก่ียวกับควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จด
ทะเบียน     

- กรณที่ำนทีว่ำ่งงำน / ไมม่รีำยได ้จะตอ้งมผีู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดง
หลักฐำนกำรท ำงำนและหลักฐำนทำงด้ำนกำรเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจง
โดยหนังสือหรือจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ชี้แจงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผู้เดินทำงพร้อมแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวำมสัมพันธ์
ใกล้ชิด หรือญำติใกล้ชิด   (กรณีน้ีหำกควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ 
หรือไม่เป็นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำน้ี)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษำ 
- ใชห้นังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ 

จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน  เป็น 
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 ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนังสอืรับรองกำรเรียนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับ
จำกวันย่ืนวีซ่ำ) 

 
o หลกัฐำนกำรเงนิ   

 บญัชอีอมทรพัย ์ โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนำคำรอพัเดทไมเ่กิน 15 วนั 

และออกยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนและตอ้งมตีรำประทบัจำกธนำคำร ยอดเงนิ

ไม่นอ้ยกวำ่ 6 หลกั  

*** สถำนทตูไมร่บับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณ ี *** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วำ่มี

ฐำนะทำงกำรเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่

กลบัสูภ่มูลิ ำเนำ 
- กรณีรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรบัรองจำก

ธนำคำร 1 ฉบับ และท ำจดหมำยรับรองคำ่ใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวเป็น
ภำษำอังกฤษพร้อมระบุควำมสมัพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับด้วย  
โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมีส ำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย 
ฝ่ำยท่ีมีกำรเงินมำกกว่ำต้องขอหนังสือรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และท ำ
จดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมระบุชื่อและควำมสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถำนทูต
เป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกับบิดำหรือมำรดำ) ตอ้งขอหนังสือ

ยินยอมให้ลูกเดินทำงไปต่ำงประเทศออกโดยเขตหรอือ ำเภอจำกผู้ปกครองบิดำ

หรือมำรดำ หำกเดก็เดินทำงไปกับบิดำจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรอื

หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ หรือถ้ำไม่ได้เดินทำง

ทั้งกับบิดำและมำรดำ ทั้งคูจ่ะตอ้งคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกับผู้อื่นโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่

อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอ ำเภอต้นสังกัด พรอ้มทั้งแนบสถำนะทำงกำร

งำนและกำรเงินของบิดำหรือมำรดำเพือ่รบัรองแก่บุตรด้วย 

 กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลงั

โดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้ดูแลบุตร  

 ผู้ใหญ่อำยุเกิน 75 ปี จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลท่ีสถำนทูต

ก ำหนดให้ พร้อมมขี้อควำมรับรองจำกแพทย์ว่ำสำมำรถเดินทำงไปต่ำงประเทศ

ได้โดยล ำพังโดยมิตอ้งมีผู้ดูแลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรำยละเอียดสุขภำพได้

จำกแบบฟอร์มของสถำนทูตออสเตรเลียเท่ำน้ัน และผู้เดินทำงที่อำยุเกิน 75 ป ี

จะตอ้งเตรียมพำสปอร์ตและรูปถ่ำยส ำหรบัไปตรวจสุขภำพด้วย และใบประกัน

สุขภำพ (จำกบริษัทประกันภัย) 

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำ

ประเทศออสเตรเลียเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่

คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ

ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
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***  หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัท ขอควำมร่วมมือใน

กำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ 

จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูต

ขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำหรอืทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทน

ของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรบั

ในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

** กรณีมีกำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรย่ืนวีซ่ำ ท่ำนจะต้องแจ้ง

ควำมจ ำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนที่ต้องใช้หนังสือ

เดินทำงก่อนก ำหนดวันย่ืนวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้

ทัน ท่ำนนั้นจะต้องย่ืนเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝำกฉบับจริงแก่สถำนทูตด้วย  

** 

 ***   ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำม

ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนั

เนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ

ท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำร

เดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และ

ควำมปลอดภัยของผูเ้ดินทำงเป็นหลัก  ***                       

 

กรอกขอ้มูลตำมควำมจรงิ เพรำะมีผลกบักำรยืน่ขอวซี่ำเข้ำประเทศ

นวิซแีลนด ์

 

1.  ชื่อ-สกุล 

(ภำษำไทย)...........................................................................................

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

 ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) 

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

................. 
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 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนำมสกุลเดิมก่อน

แต่งงำน  (ภำษำไทย)..........................................................  

 (ภำษำอังกฤษ).......................................................... 

     หมำยเลขหนังสือเดินทำง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทำง ....................................... วันหมดอำยุหนังสือ

เดินทำง ................................................ 

     สถำนท่ีเกิด ............................................ หมำยเลขบัตรประชำชน 

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

2.  สถำนภำพ        โสด        แต่งงำนจดทะเบียน        

แต่งงำนไม่จดทะเบียน        หย่ำ        หม้ำย 

3.   กรณีท่ำนที่แต่งงำนแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตำม กรุณำ

กรอกรำยละเอียดของ คู่สำมี-ภรรยำ 

      สำมี, ภรรยำ ชื่อ-นำมสกุล

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

      วันเกิด ของสำมี-ภรรยำ ................................................  สถำนที่เกิด 

สำมี-ภรรยำ ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำน 

(ภำษำอังกฤษ).......................................................................................

......... 

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

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

 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หำกเหมือนในทะเบียนบ้ำนให้เขียนว่ำ As above 

(ภำษำอังกฤษ)......................................... 

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

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

 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้ำน ........................................... 
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 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

..............................................................................  
 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(ส ำคัญมำกตอ้ง

กรอกทกุทำ่น) 
 

5.  ชื่อสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ 

(ภำษำอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณำแจ้งด้วยว่ำ กิจกำรท่ีท ำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้ำนใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอำชีพอิสระ (กรุณำแจ้งลักษณะกำรงำนและท่ีอยู่ท่ีท ำงำนให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำบันศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        

 ต ำแหน่งหน้ำท่ี (ภำษำอังกฤษ) 

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

.......... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมำยเลขต่อภำยใน 

(ถำ้ม)ี ................................. 
 

 กรณศีกึษำอยู่ กรณุำแจ้งระดับชั้นหรือระดับกำรศึกษำ 

(ภำษำอังกฤษ)............................................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษำ กรุณำแจ้งคณะและวิชำหลักท่ีศึกษำ 

(ภำษำอังกฤษ) ...................................................... 
 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทำงไปด้วย

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

 ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครั้งนี้ 

(ระบุ)....................................................................................          
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8.  ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำยุโรปใน 3 ปีท่ีผ่ำนมำหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ต้ังแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่ำนเคยได้รับกำรสแกนนิ้วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่ำนเคยได้รับกำรสแกนนิ้วแล้ว กรุณำระบุวันท่ี 

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

9.  ท่ำนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงด้วยตัวท่ำนเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่ำใช้จ่ำยให้ระบุผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของท่ำนและ

ระบุควำมสัมพันธ์ และเดินทำงด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของท่ำน คือ 

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

.......... 

ควำมสัมพันธ์กับท่ำน 

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

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

 เดินทำงด้วยกันกับท่ำนหรือไม่         เดินทำงด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทำงด้วยกัน 

 

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

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

 

 
 

 


