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นิวซีแลนด ์เกาะใต ้6 วนั 
ควนีสท์าวน-์ แอรโ์รวท์าวน-์มิลฟอรด์ซาวน ์

ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติป ูชมโชวต์ดัขนแกะ  
พรอ้มล่องเรือชมฟยอรด์ท่ีมิลฟอรด์ซาวน ์ 
นั่งสกายไลนก์อนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบสพี์ค  

พิเศษ..อาหารค่ําบนสกายไลนก์อนโดล่า 
โดยสายการบินแควนตสัแอรเ์วยส์ (QF) 

 

  ขอนําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศนวิซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวามงดงามของธรรมชาตไิมรู่ล้มื และนําทา่น

เทีย่วชมสถานทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะใต ้ดงันี้ 

ควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ู เมอืงในฝนัของนกัทอ่งเทีย่ว ดืม่ดํา่กบัความงามของ

เมอืงควนีสท์าวน์  ล่องเรอืไปบนทะเลสาบกบัเรอืกลไฟโบราณ ชมการตดัขนแกะและสนุขั

ตอ้นแกะ 

มิลฟอรด์ซาวด ์  เมอืงแหง่ชายฝ ัง่แบบฟยอรด์ ใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัแสนโรมแมนตคิ ชมชายฝ ัง่

 แบบฟยอรด์ซึง่เป็นชายฝ ัง่ทีค่ลา้ยธารน้ําแขง็และมกีารกดัเซาะของสายน้ําทาํใหเ้กดิเป็น

 ชายฝ ัง่ทีม่น้ํีาเขา้มาแทนที ่กบัน้ําตกโบเว่นทีง่ดงามทีส่ดุ 

แอรโ์รวท์าวน์  ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา เมอืงขดุทองเกา่ทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ ในยคุตืน่ทองตัง้แต่ปี 1865 

หนึง่ในเมอืงขดุทองสมยัเกา่ทีเ่หลอือยูเ่พยีงไม่กีแ่หง่เคยรุง่เรอืงมากในดา้นการขดุทอง และ

ทีน่ีย่งัสามารถชมใบไมเ้ปลีย่นสไีดง้ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในนิวซแีลนด ์

 
 

กาํหนดการเดินทาง  10-15 ส.ค. / 23-28 ต.ค. / 01-06 ธ.ค. 2561 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-ซิดนีย ์

15.00 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์ N สาย

การบนิแควนตสัแอรเ์วยส์ เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระ 

18.10 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิแควนตสัแอรเ์วยส์เทีย่วบนิที ่QF024 

 
 วนัทีส่อง ซิดนีย-์ควีนสท์าวน์-นัง่กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า 

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิสฟ์อรต์สมทิ ณ นครซดินีย ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. นําทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิแควนตสัแอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่QF121 
   ***เดินทาง 10-15 ส.ค.2561 ไฟลท์ QF181 (07.30-12.30) *** 

14.40 น.  เดนิทางถงึเมอืงควนีสท์าวน์ เมอืงท่องเทีย่วของกาะใตท้ีน่ักทอ่งเทีย่วนิยมมากทีส่ดุ หลงัผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงควนีสท์าวน์ 

บา่ย   นําทา่นชมเมอืง เมืองควีนสท์าวน์ เมอืงทอ่งเทีย่วอนัดบั 1 ของเกาะใต ้ตัง้อยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ู

ทะเลสาบแสนสวยทีล่อ้มรอบดว้ยตน้หลวิ และเทอืกเขารมีารค์เคเบิล้สวยงามอยา่งยิง่ และยงัใชเ้ป็นที่

ประกอบฉากถ่ายทาํภาพยนตรเ์รือ่งดงัแหง่ยคุเดอะลอรด์ออฟเดอะรงิอกีดว้ย   

   จากนัน้นําทา่นนัง่กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมววิและทศันียภาพ บนยอดเขาบอ๊บสพี์ค และ

สามารถมองเหน็ยอดเขาต่าง ๆ และทะเลสาบทีล่อ้มรอบเมอืงควนีสท์าวน์  (มลีดูจใ์หบ้รกิารหาก

ตอ้งการเล่นลดูจ ์กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัร ์ซึง่ไมร่วมในราคาทวัร)์   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคารบนสกายไลน์กอนโดล่า 

 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม  ควีนสท์าวน์-มิลฟอรด์ซาวด-์ควีนสท์าวน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่ขตอทุยานแหง่ชาตฟิยอรด์แลนด ์ระหวา่ง

ทางชมความงามของธรรมชาตอินัสมบรูณ์ ผา่นทะเลสาบกระจก ซึง่น้ํานิ่งจนสามารถสะทอ้นเงาของ

ภเูขาทีอ่ยูล่อ้มรอบได ้ และจดุชมววิธรรมชาต ิเดนิทางถงึเมอืง มิลฟอรด์ซาวด ์ นําทา่นสูท่า่เรอื 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรือ 

บ่าย  ใหท้า่นล่องเรือชมฟยอรด์ ซึง่เกดิจากจากเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก ประกอบกบับรรยากาศเยน็จาก

ขัว้โลกใต ้และสายน้ํากดัเซาะ สง่ผลใหเ้กดิเป็นชายฝ ัง่เวา้แหว่ง ทาํใหเ้กดิทศันียภาพอนังดงาม

บรเิวณชายฝ ัง่  ชมความงามของน้ําตกโบเว่น ซึง่เป็นน้ําตกทีม่คีวามสงูทีส่ดุในประเทศนิวซแีลนด ์

และชมแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของเหล่าแมวน้ําน่ารกั  นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงควนีสท์าวน์   

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่   ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอรพี์คฟารม์-ชมโชวต์ดัขนแกะ-แอรโ์รวท์าวน์-ควีนสท์าวน์ 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ที ่
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   จากนัน้เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่นําทา่น ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw  ทีม่อีายเุกา่แกก่ว่าเกอืบ

รอ้ยปี ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิในการแล่นเรอือกีดว้ย และ

ยงัใชม้าจนถงึปจัจุบนั ทา่นสามารถเดนิชมภายในเรอืทีม่เีครือ่งยนตแ์บบโบราณ พรอ้มรบัฟงัเพลงขบั

กล่อมจากเปียโนอนัแสนไพเราะ ใหท้า่นชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ  

   (ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยดุให้บริการเพือ่ปรบัปรงุเรือให้อยู่ในสภาพที ่

สามารถต้อนรบันักท่องเทีย่วได้อย่างยาวนาน ดงันัน้ในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสารเป็นเรือ

ชนิดอืน่ข้ามไปยงัเกาะวอลเตอรพี์คแทน)  จนกระทัง่ถงึ วอลเตอรพี์คฟารม์ Walter Peak 

Farm Tour ชมการแสดงการตดัขนแกะ และสนุขัตอ้นแกะแสนรูส้ายพนัธุฮ์นัเตอรค์อลลี ่ซึง่จะใช้

สายตาในการควบคมุฝงูแกะ พรอ้มกบัการใหอ้าหารแกะแสนน่ารกัทัง้หลาย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบีบีคิว 
บา่ย นําทา่นลอ่งเรอืกลบัสูท่า่เรอื จากนัน้นําทา่นสูเ่มืองแอรโ์รวท์าวน์ เมอืงของนกัขดุทอง ซึง่เป็นเมอืง

เลก็ๆตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา ทีน่ี่เป็นเมอืงขดุทองเกา่ทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ ในยคุตื่นทอง ปีคศ

1865 เคยมปีระชากรมากกว่า7,000คน และเป็นเพยีงหนึ่งในเมอืงขดุทองสมยัเกา่ ทีเ่หลอือยูเ่พยีง

ไมก่ีแ่หง่ ซึง่ไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นเมอืงรา้ง หรอืเปลีย่นรปูแบบไปเป็นเมอืงทีพ่ฒันาอยา่งทนัสมยั 

แมว้่าแอรโ์รวท์าวน์เป็นเมอืงเลก็ๆ แต่กเ็ตม็ไปดว้ยนกัทอ่งเทีย่ว ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทาง

กลบัสูค่วนีสท์าวน์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า  ควีนสท์าวน์-ซิดนีย ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

   อสิระใหท้า่นชมเมอืงและชอ้ปป้ิงสนิคา้จากยา่นตวัเมอืงควนีสท์าวน์  ซึง่ถอืเป็นเมอืงชือ่ดงัของ

ประเทศ เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วและเป็นเมอืงแหง่กจิกรรมทา้ทายความหวาดเสยีวอนัดบัหนึ่ง ที่

นกัทอ่งเทีย่วต่างๆ จะตอ้งเดนิทางมาทีน่ี่  อสิระใหท้า่นชมเมอืงและชอ้ปป้ิงสนิคา้จากยา่นใจกลาง

เมอืงควนีสท์าวน์ เพลดิเพลนิกบัการชมววิในเมอืง ชมิของหวานชือ่ดงั รมีารค์เคเบิล้สวที และรา้น

ไวน์ และถ่ายภาพกบัมมุสวยงามต่าง ๆ อาท ิหอนาฬกิา วอรค์กิง้สตรที เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
   สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.35 น.  เหริฟ้าออกจากเมอืงควนีสท์าวน์ โดยสายการบนิแควนตสั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่QF122 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิสฟ์อรต์สมทิ ประเทศออสเตรเลยี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

20.20 น. เดนิทางออกจากประเทศออสเตรเลยีโดยสายการบนิแควนตสั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่QF8419 

  ***เดินทาง 10-15 ส.ค.2561 ไฟลท์ QF8419 เวลาบินเป็น (19.20 น.) *** 
 

วนัทีห่ก  กรงุเทพฯ  

01.45 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปลีย่น ข้ึนอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร   

การซ่อมแซมถนน  สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมี

เหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซึง่อาจมีการปรบั

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง    10-15 ส.ค. / 23-28 ต.ค. / 01-06 ธ.ค. 2561 

 

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุป๊และค่าบริการท่านละ 4,000 บาท 

และค่าทิปคนขบั,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม

ภายหลงั** 
 
หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี

จาํนวนตํา่กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและ

เปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

• การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-25 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือ

ในการจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความ

สะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่า 

•  กรณีท่านท่ีต้องการเดินทางโดยแยกกลบั ไม่ต้องการกลบัพร้อมคณะ กรณุาแจ้งความจาํนงกบัเจ้าหน้าท่ี 

เน่ืองจากหากมีความต้องการแยกกลบัจะต้องซ้ือตัว๋โดยสารเป็นตัว๋เด่ียวและมีค่าธรรมเนียมในการทาํตัว๋

เด่ียว เชค็ราคาได้จากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์

นิวซีแลนด ์เกาะใต้ 6วนั /QF 

ควีนสท์าวน์-แอรโ์รวท์าวน์-ลอ่งเรอืกลไฟ+มิลฟอรด์ซาวน์  
10-15 ส.ค.61 23-28 ต.ค./01-06 ธ.ค. 61 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 71,900 74,300 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 70,900 73,500 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 68,900 71,500 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 66,900 69,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900 10,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 34,500 36,900 
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• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า

พร้อมคณะได้  
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิแควนตสัแอรไ์ลน์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ควนีสท์าวน์// ควนีสท์าวน์ - 

กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
• คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุํ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

• คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 08 พ.ค.2561 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่าบริการ ชาํระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 4,000 บาท 

• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่ีจะต้องชาํระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท 

• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
• คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 

• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมโดยสว่นใหญ่จะขายเน็ตเป็น

ชัว่โมงหรอืมสีญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบีข้องโรงแรมเทา่นัน้ 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั

ประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  
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 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที่

เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัรท์ัง้หมด 

การยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัทาํการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัทาํการบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจาํคา่ตัว๋

โดยสารเครือ่งบนิ (เงือ่นไขตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารดาํเนนิการในการยืน่วซี่าแลว้ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าทา่นละ 4,000 บาท 
• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์
• หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 21 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํที ่20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าทา่นละ 4,000 บาท 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิมดัจาํ กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัร์

ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 

เกดิขึน้และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 

จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื

เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี

เหตุทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม

นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้

หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนด

ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั

วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน

วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่

ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก

มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง

บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 

ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ

หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 

Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง

เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน

บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั

เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

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

 

 

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์
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ปัจจบุนัการย่ืนขอคาํร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์ใช้ระยะเวลาในการอนุมติัวีซ่า

โดยรวมประมาณ 20-25 วนัหลงัจากการย่ืนขอคาํร้อง และกรณุากรอกข้อมลูเบือ้งต้นให้

ครบถ้วนเพ่ือใช้ในการกรอกข้อมลูในการย่ืนคาํร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ตาํแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนา
บตัรประจาํตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีน
สมรส 

• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส
พรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่คาํรอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   

• บญัชีออมทรพัย ์โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และออกย้อนหลงัไม่น้อย

กว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลกั  

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ

ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํ
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

• เดก็อายตุํ่ากว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ

ออกโดยเขตหรอือาํเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจาก

มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 

ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชย
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คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ

บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

• กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล

บุตร  

• ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูกาํหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก

แพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยลาํพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด

สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์

และรปูถ่ายสาํหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ย และใบประกนัสขุภาพ (จากบรษิทัประกนัภยั) 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ

ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง

ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ

วซี่าของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจาํนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ

ล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมา

แสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่

ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจาก

ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์

และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์
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........................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ���............................................ อีเมลล ์

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

 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(สําคญัมากตอ้งกรอกทุกท่าน) 
 

5.  ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ทาํนั้นเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

�����     

 ตาํแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์��............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

���................................. 
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 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา 

(ภาษาองักฤษ)............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   �     ไมเ่คย �       เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่  ��..............................�� ถึงวนัที่  ��..............................�� 

 รวม ��........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย �       เคย   

กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่  ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง �       มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที่มผูีส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั �       ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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