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*** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ *** 

โรโตรัว – ศูนย์วฒันธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ 

ฮอบบิตนั(มาทามาท่า) – น่ังกระเช้ากอนโดล่า+เล่นลูท 

ล่องเรือกลไฟโบราณ – เกบ็เชอร์ร่ี Glenvale Orchards – ควนีส์ทาวน์ 

ครอมเวลล์ – เทคาโป - แซลม่อนฟาร์ม–ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว 

  พเิศษ !!! เมนูกุ้งลอบเตอร์ // เป๋าฮือ้ทะเลใต้เสริฟพร้อมไวน์แดง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

 

กําหนดการเดินทาง     

26 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560 

วนัจนัทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 สนามบินสุวรรณภูมิ  

15.00 น.     พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผูโ้ดยสารขาออก) ประตูทางเขา้ท่ี 3 เคาน์เตอร์ D เพ่ือเตรียมตวั

เดินทาง นาํท่านผา่นขั้นตอนการเชค็อินของ  สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับเพ่ืออาํนวย

ความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระในการเดินทางของท่าน 

18.45 น. ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่ TG 491   ( ใช้เวลาในการเดินทาง 11.20 ชม. )  

 ** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 

วนัอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมืองอิอคแลนด์  – ฮอบบิตนั ( มาทามาท่า)  - โรโตรัว  

12.05 น. เดินทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง  

 หลงัรับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่เมืองออ็คแลนด ์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั สไตล์ญี่ปุ่นเซ็ทบ๊อก 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเลก็ๆท่ีตั้งอยูใ่กล้ๆ เทือกเขาไคไม (KAIMAI 

RANGES)  ในเขตไวกาโต ้(WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด0์ โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายลอ้มไป

ดว้ยทุ่งหญา้และฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเมืองช่ือว่า "บ้านฮอบบิท" ( HOBBIT HOLES) 

สถานท่ีหลกัสาํหรับถ่ายทาํฉากภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงจาํนวนหลายเร่ือง เช่น ปีเตอร์แจ็คสนั ( PETER JACKSON) 

ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาล

นิวซีแลนดไ์ดต้ดัสินใจปรับให้สถานท่ีแห่งน้ีกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของเมือง ฮอบบิตนั (HOBBITON) เป็น

หมู่บา้นซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ แบ๊กเอนด ์อนัเป็นเนินสูงอยูเ่หนือเขตแบ๊กชอ็ตโรว ์เป็นท่ีอยูข่องบิลโบ แบ๊กก้ินส์ โฟรโด 

แบ๊กก้ินส์ และ แซมไวส์ แกมจี ท่ีน้ียงัเป็นจุดเร่ิมตน้และจุดสุดทา้ยของการผจญภยัในนิยายเร่ือง เดอะฮอบบิท และ 

เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์0  

คํา่ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดงโชว์พืน้เมืองของชาวเมารี  

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั  SUDIMA LAKE  ROTORUA 

วนัพุธที่ 28 ธันวาคม 2559  โรโตรัว – อ๊อคแลนด์ – ศูนย์วฒันธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํท่านสู่ TE PUIA ซ่ึงเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลกัไม ้และ

การทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนาํพุร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหศัจรรยท่ี์เกิดข้ึนจากพลงัความร้อนใตพิ้ภพท่ีพวยพุ่ง

จากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติเขา้ชม  เรนโบว์ สปริงซ์ ( RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษพ์นัธ์ุ

ปลาเทร้า มีตั้งแต่ตวัเลก็ๆ จนถึงตวัท่ีใหญ่ ท่ีมีสีสนัสวยงาม ท่ีมีจาํนวนนบัหม่ืนตวัจากทะเลสาบมาวางไข่ตาม

ธรรมชาติ ชมตน้เฟิร์นสีเงิน สญัลกัษณ์ของประเทศ พร้อมชมสตัวพ้ื์นเมืองท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

ตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเล้ียงแกะซ่ึงปรับปรุงเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว แสดง



                                                  
 

ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก นัน่คือการตดัขนแกะ แสดงตดัขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนดแ์ต่ ท่ีอ

โกรโดมเป็นสถานแสดงโชวก์ารตดัขนแกะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด นอกจากการแสดงตดัขนแกะแลว้ ท่ีอโกรโดมยงัมีการ

แสดงอ่ืนๆ เช่น การรีดนํ้านมววั และ การแสดงสุนขัตอ้นเป็ด และตอ้นแกะ โดยสุนขัแสนรู้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั สไตล์ตะวนัออก 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด ์จากนั้นนาํท่านชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองท่ีใหญ่อนัดบัหน่ึง เป็นเมืองท่ีสาํคญัทางดา้น

 การเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนดช์มอ่าวท่ีสวยงามเตม็ไปดว้ยเรือนบัร้อยลาํ ชมสะพานฮาเบอร์ ผา่นชม บา้น

 เศรษฐีท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา  จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผา่นยา่น พาร์แนล ถนนท่ีเป็นท่ีตั้งของบา้นเรือน ร้านคา้

 เก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนั้นาํท่านเดินทางสู่เมือง  โรโตรัว  เมืองพลงัความร้อนใตพิ้ภพ  และมีชาวเมารีอาศยัอยูเ่ป็น

 จาํนวนมาก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของ เกาะเหนือ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE AUCKLAND  

วนัพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบิน ควนีส์ทาวน์ ( เกาะใต้ ) - แวะชมการกระโดดบันจี ้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

10.30 น.  ออกเดินทางสู่เมืองควนีส์ทาวน์ โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์  เที่ยวบินที ่NZ 639 

12.20น. ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สไตล์เกาหลี 

บ่าย นาํท่านชม: กระโดดบันจี ้( BUNGY JUMP) พลาดไมไํดเ้ม่ือมาท่ีควีนส์ทาวน์ กบัการการกระโดดบนัจ้ีจมัป์ กิจกรรม

 ชวนหวาดเสียวอนัเล่ืองช่ือของนิวซีแลนด ์ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพ่ือวดัใจคนกลา้ โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใชเ้วลาใน

 การเล่น 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นตน้กาํเนิดของการกระโดบนัจ้ีจมัป์ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก จึงทาํให้ในแต่ละปี

 มีนกัท่องเท่ียวใจกลา้หลัง่ไหลมาวดัใจอยา่งไม่ขาดสาย อีกทั้งท่ีน่ียงัมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามอีกดว้ย  สมัผสัประสบการณ์: 

 เรือเจท็ช็อตโอเวอร์ ( SHOTOVER JET) หรือ เรือเร็วชอ็ตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นดว้ยความเร็วสูงไปตามแม่นํ้าชอ็ตโอ

 เวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนขา้งคดเค้ียวไปมาและหมุน360องศา มีการเหว่ียงคลา้ยบาบาน่าโบ๊ท เพียงแต่

 ไม่ร่วงลงนํ้า ถูกคิดคน้ข้ึนโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปิดบริการตั้งแต่ปีคศ1970 เส้นทางเรือเจ็ทของท่ีน่ี ดูน่าต่ืนเตน้

 เร้าใจมากกว่าท่ีอ่ืน เพราะเป็นตน้ตาํรับของเรือเจ็ท มีผูม้าทา้ทายความหวาดเสียวน้ีแลว้กว่า2ลา้นคน เป็นเรือท่ีไดรั้บ

 การออกเเบบเป็นพิเศษ ลาํตวัทาํดว้ยอลูมิเนียมอยา่งหนาแน่น ใชเ้วลาในการเล่นประมาณ1.30ชม.   จากนั้นนาํท่านชม

 ไร่องุ่น GIBBSTON VALLEY WINERY ซ่ึงจะนาํท่านไปชมการผลิตไวน์ในถํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศนิวซีแลนด ์ 

 มีห้องเก็บไวน์ท่ีอยูลึ่กลงไปในผลึกหินของเทือกเขาเซ็นทรัล โอตาโก ซีงปัจจุบนัไดแ้ปรสภาพเป็นห้องเก็บไวน์ตาม

 ธรรมชาติท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการบ่มไวน์ชั้นดีท่ีชนะรางวลั และยงัใชเ้ป็นสถานท่ีชิมไวน์ไดอ้ยา่งดี 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั COPTHORNE  LAKEFRONT  QUEENSTOWN  



                                                  
 

วนัศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559   ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – น่ังกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - เก็บเชอร์ร่ี  

เช้า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ล่องเรือชมทะเลสาบวาคาทีปู  เรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ ( TWIN SCREW STEAMER EARSLAW )  

หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานาน เน่ืองจากเป็นเรือท่ีมีส่วนในการขนส่งสินคา้และ

ผูโ้ดยสารมาตั้งแต่ปี1912และเป็นเพียงลาํเดียวซ่ึงเหลือตกทอดมาจากยคุท่ีการทาํเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายเุก่าแก่กว่า

เกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกลไฟรุ่น อนุรักษ ์ท่ีใชพ้ลงังานไอนํ้าจากถ่านหิน เป็นเคร่ืองจกัรคู่ขนาด 500 แรงมา้ ภายใน

เรือตกแต่งดว้ยไมแ้ละทองเหลืองอยา่งงดงาม เป็นเรือโดยสารเพียงหน่ึงในไม่ก่ีลาํซ่ึงเหลืออยูใ่นซีกโลกใตท่ี้ยงัคงใช้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ บนยอดเขาบ็อบส์พคี  ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม 

จากนั้นนาํท่านนัง่กระเชา้กอนโดล่า ข้ึนสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สมัผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง 

มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบา้นเรือนอยูด่า้นล่าง ยอดเขาสูง และทอ้งฟ้าสีสวย ชมทศันียภาพบนยอดเขา

บ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบ้ิล ซ่ึงเป็นสถานท่ีถ่ายทาํฉากหนงัในภาพยนตร์เร่ืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยงัเป็น

เทือกเขาท่ีมีช่ือเสียงในดา้นสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต ้

!!! ฟรี ให้ท่านได้น่ังกระเช้ากอนโดล่า ชมววิบนยอดเขาบ๊อบพคี และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!! 

 จากนั้นนาํท่านเยี่ยมชม  GLENVALE ORCHARDS  ให้ท่านไดเ้ก็บเชอร์ร่ีสดๆจากตน้ ท่ีน่ีมีเชอร์ร่ีถึง 16 สายพนัธ์

และยงัมีผลไมอ้ยา่งอ่ืน อาทิเช่น แอปริคอท,ลูกพีช, พลมั แอปเป้ิล และยงัซ้ือกลบับา้นเป็นของฝากไดอี้ก ท่านใดท่ีรัก

และช่ืนชอบการทานเชอร์ร่ีขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาด เพราะถา้ไดรั้บประทานเชอร์ร่ีสดๆจากตน้ท่ีน่ีแลว้ท่านจะติด

ใจมิรู้ลืม 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พร้อมเมนูพเิศษกุ้งล๊อปสเตอร์!!! 

นําท่านเข้าสู่ที่พกั COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

วนัเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 ควนีส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป – แซลม่อนฟาร์ม –  แอชเบอร์ตนั – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซ้ือผลไมน้านาชนิด มีทั้งผลไมส้ด และผลไมอ้บแห้ง ของนิวซีแลนด ์

ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนกัท่องเท่ียว  ทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ท่ีสวยงามเหมือนภาพวาดของ

นิวซีแลนด ์ผา่นชมทุ่งหญา้ท่ีเล้ียมา้ ววั และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก เมืองน้ียงัมีท่ีพกั และรีสอร์ทเลก็ๆ น่ารัก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีควิ 

 เดินทางผา่นเมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด ์ นาํท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (SALMON FARM)  

 ให้ท่านไดช้มวิธีการเพาะเล้ียงปลาแซลมอน ซ่ึงทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยงั

สามารถเลือกซ้ือและชิมปลาแชลมอนสดๆไดอี้กดว้ย แลว้ผา่นชมทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีมีฉากหลงัเป็นยอดเขาท่ีปก

คลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปีเขา้สู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบท่ีสวยงามจนไดช่ื้อว่า MILLION DOLLAR VIEW ซ่ึงมี ยอด

เขาเมา้ทค์ุก้ท่ีมีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารนํ้าแขง็ปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลงั (สาํหรับ

ท่านท่ีสนใจจะนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์)  จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

ระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ตนั แวะให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกของนิวซีแลนด ์อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีม

หนา้เดง้ เซร่ัมรกแกะ ชอ้คโกแลต็ ผลิตภณัฑบ์าํรุงสุขภาพ และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากขนแกะ ต่างๆ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาให้ท่านร่วมนับถอยหลงั COUNTDOWN ต้อนรับสู่ปีใหม่ ปี 2560 

ท่ีนิวซีแลนด์นีเ้ป็นการนับถอยหลงัสู่ปีใหม่ท่ีแรกของโลก 

ให้ท่านได้ชมการจุพลุท่ีริมทะเลสาบวาคาทีปู 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

วนัอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 2560 ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่เมือง AKAROA เป็นส่วนหน่ึงของ BANK OF PENINSULA ซ่ึงอยูใ่นมณฑล CANTERBURY อนั

เป็นส่วนเรียบชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะใต ้ซ่ึงรวม CHRISTCHURCH และ MT. COOK ไปดว้ย AKAROA นบัเป็น

ชุมชนแรกๆ ในแถบน้ีเดิมเป็นฝร่ังเศสมากๆ แต่ตอนน้ีคุยองักฤษหมดแลว้ กิจกรรมหลกัของท่ีน่ีคือการว่ายนํ้ากบั

ปลาโลมาและนัง่เรือดูปลาโลมาเฮคเตอร์ท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก AKAROA เป็นเมืองท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้อง 

CHRISTCHURCH ช่ือเมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลว่า “ LONG HARBOUR ” เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ในตวัเอง

โดยมีวิวชายทะเลท่ีสวยงามและผสมผสานกบักล่ินไอของฝร่ังเศสอยูด่ว้ย เช่นช่ือตรอก ถนน หรือบา้นเรือนลว้นแต่

เป็นแบบสไตลฝ์ร่ังเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

นาํท่านล่องเรือ BLACK CAT CRUISE AKAROA HARBOUR CRUISE เพ่ือล่องเรือดูปลาโลมา ท่านจะไดเ้ห็น

ปลาโลมาพนัธ์ท่ีเลก็ท่ีสุดคือ โลมาพนัธ์HECTOR กระโดดว่ายกนัอยา่งสนุกสนาน จากนั้นให้ท่านสมัผสับรรยากาศ

เมืองเลก็ๆน่ารักริมทะเล หรืออิสระชอ้ปป้ิง ท่ีน่ีมีร้านขายของเลก็ๆน่ารัก  เช่น ร้านขายหินและแร่ช่ือว่า HETTIE’S 

ROCK AND CRYSTAL และร้าน SHOP POT POURRI ขายของกระจุกกระจิก สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลบั

สู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั QUALITY HOTEL CHRISTCHURCH) 

วนัจนัทร์ที่ 02 มกราคม 2560 ไคร้สท์เชิร์ช – ชมเมือง - INTERNATIONAL ANTARCTIC CENTRE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

 นาํท่าน  ชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผา่นชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจาํเมือง 

ชมความงามของแม่นํ้าเอว่อน ผา่นชมสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย ์ตั้งอยูบ่ริเวณกลางเมืองไคร้สท์

เชิร์ช นบัว่าเป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชะอุ่มและกวา้งใหญ่ไพศาลแลว้ ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้น

มาเดินเล่น ออกกาํลงักายและพกัผอ่น โดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน ท่ีจะมีดอกไมผ้ลิบานอยา่งสวยงามมาก ชม

พิพิธภณัฑแ์คนเทอร์เบอรี ตั้งอยูห่นา้ประตูทางเขา้สวนพฤกษชาติ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี จดัแสดงเร่ืองราวของชาวเมารี 

และนกมวัท่ีเป็นสตัวท์อ้งถ่ิน ซ่ึงไดส้าบสูญไปจากโลกน้ีแลว้ และการเขา้มาตั้งรกรากของชาวยโุรปผิวขาว เป็นตน้ 

และประวติัศาสตร์ของการสาํรวจ ทางทวีปแอนตาร์กติก(ขั้วโลกใต)้ นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 

ท่ีเซอร์เอด็มนัด ์ฮิลลารี ใชเ้ม่ือคร้ังพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตต์ั้งแสดงอยูอี่กดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์ 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่พิพิธภณัฑ์นานาชาตแิอนตาร์กตคิ (INTERNATIONAL ANTARCTIC CENTRE) รับชมภาพยนตร์

 แบบ 4D ภาพยนตร์เก่ียวกบัการสาํรวจทวีป ANTARCTIC  และให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจกบั การน่ังเรือล่องแม่น้ําเอวอน 

 (AVON RIVER) ชมความงามตลอด 2 ขา้งรอบเมือง  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  พร้อมเมนูพเิศษเป๋าฮือ้ทะเลใต้ เสริฟพร้อมไวน์แดง 

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั QUALITY HOTEL CHRISTCHURCH) 

วนัอังคารที่ 03 มกราคม 2560 สนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า SET BOX 



                                                  
 

 นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่เดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์  

10.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที ่NZ 514 

11.20 น. ถึงเมืองอ๊อคแลนด์ หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

14.50 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่   TG 492  

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ  

 

 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ีองบิน 

ผูใ้หญ่ 119,000.-  79,900.-  

เดก็พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 114,900.-  74,900.-  

เดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 102,900.-  65,900.-  

เดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 90,900.-  58,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 27,000.-  27,000.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน พกั 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 ลด 2,000.-  2,000.- 

 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจํานวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** ราคานีอ้าจมีการปรับเปลีย่นในกรณทีี่คณะผู้เดนิทางมีไม่ถึง 25 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คอื ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน / *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางนะคะ *** 

ทปิเจ้าหน้าทีข่บัรถและหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวนัในการเดนิทาง ) 

เพือ่ขวญัและกาํลงัใจของเจ้าหน้าทีน่ะคะ 

 

 



                                                  
 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 

 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วซ่ีาเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่านหรือครอบครัว / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *  

 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าทิปคนขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 6 NZD จาํนวน 6 วนั รวมทั้งส้ิน  36 NZD 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 

 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์   ** วซ่ีาเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน  ** 

 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 



                                                  
 

 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 

เอกสารในการยื่นขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพือ่ทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เน่ืองจากการยื่นขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวซ่ีา 10 วนัทําการ) *** 

1. สําหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน  2 รูป  (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ , ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย,  หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 

 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร  

 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  

 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ)  ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั หรือใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่าน้ัน 

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน ) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์  

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               

4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ  (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  

2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน  

(ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  

3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 เดก็อายตุํ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะ ตอ้งมีหนงัสือยินยอม

จากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ่ากว่า 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้)  

 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)   

 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 

 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  

 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  

 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)  ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  



                                                  
 

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพจิารณาผล

วซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

หมายเหตุวซ่ีา 

 วซ่ีาครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท 

 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 

 กรณีที่ผู้เดินทาง มีตัว๋เอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวซ่ีาเดี่ยว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบริษัท

ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

 

เงือ่นไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

      (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์) 

 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีานิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนด และทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้า

จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิกและการคนืเงนิ 

 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั  

จะไม่เก็บค่ามัดจาํ 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตัว๋กับทางสายการบินและผลวซ่ีาของ

ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่ามัดจาํทั้งหมด 

 

หมายเหตุ   

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 



                                                  
 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้

พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    

 งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการ

ชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคนื ในกรณทีี่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิใน

การใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง   

เพือ่ประโยชน์ในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 

1.  ช่ือ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลื่ยนช่ือ-นามสกุล _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ                 โสด            แต่งงานจดทะเบียน           แต่งงานไม่จดทะเบียน           หย่า            หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อเีมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตาํแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กับผู้เดินทางร่วมคร้ังนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่   เคย    ไม่เคย  

10. ท่านเคยโดนปฎเิสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย 
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