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 Wonderful Milford Sound tour 6 days 

ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควนีส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี 

ล่องเรือชมความงามที่มิลฟอร์ด ซาวน์  
***พิเศษ กุ้งมงักร และ เป๋าฮื้อทะเลใต้ *** 

 

 

 
 
ก าหนดการเดินทาง      10 – 15 สงิหาคม 2557 / 20 -25 สงิหาคม 2557     
    4 – 9 / 25  - 30  กนัยายน 2557  
  
     

วนัแรก    กรงุเทพฯ – สิงคโปร ์ - ไคร้สท์เชิรช์ 
10.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร ์สายการบิน

สิงคโปรแ์อรไ์ลน์ (SQ) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัพรอ้มบรกิารเอกสารการเดนิทาง  
12.30 น. เหริฟ้าสู ่สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 975 
16.05 น. เดนิทางถงึ สิงคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
19.45 น. ออกเดนิทางสู ่ไคร้สท์เชิรช์ โดยเท่ียวบินท่ี SQ 297 

วนัท่ีสอง ไคร้สท์เชิรช์  -  แอชเบอรต์นั – ทะเลสาบเทคาโป 
10.30 น.  เดนิทางถงึเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ เกาะใตป้ระเทศนิวซแีลนด ์เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศนิวซแีลนด ์

หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสู ่เมืองแอชเบอรต์นั เมอืงทีอ่ยู่ทุ่งราบแคนเทอรเ์บอรร์ทีีค่นสว่นใหญ่
มอีาชพีทําฟารม์เลีย้งแกะ หรอืฟารม์ววั ใหท้่านไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไมว่่าจะเป็นผลติภณัฑบ์าํรุงผวิ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้เดนิทางต่อสู ่ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน้ํามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษน้ีเกดิ

จากแร่ธาตุผสมกบัธารน้ําแขง็ของภูเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอดปีไหลลงมาสู่
ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ ทีช่าวนิวซแีลนดท์ีท่ําฟารม์ให้
ความสาํคญัมากเพราะช่วยเจา้ของในการตอ้นแกะในฟารม์อนักวา้งใหญ่ และ
ใกล้ๆ กนันัน้ท่านจะไดเ้หน็โบสถข์นาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ีเ่ลก็ทีส่ดุในประเทศ
นิวซแีลนดท์ีย่งัคงใชใ้นการการประกอบพธิทีางศาสนาอยู่ หากท่านเขา้ไปดา้นในสามารถมองผ่านหน้าต่าง
ออกมาดา้นนอกแลว้ท่านจะประทบัใจกบัววิของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทีส่วยงาม  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั TEKAPO GODLEY RESORT หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  ทะเลสาบเทคาโป  – ครอมเวลล ์– ควีนสท์าวน์ – นัง่กระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบอ๊บส ์พีค 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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นําท่านเดนิทางผ่านชมทะเลสาบปคูากิ ทีม่คีวามงดงามดัง่ภาพวาด แวะจดุ
ชมววิของ อทุยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บรเิวณเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ นํา
ท่านเดนิทางผ่านเมอืงโอมาราม่า เมอืงขนาดเลก็บนทีร่าบสงูแคนเทอรเ์บอรร์ ี
ผ่านเมอืงครอมเวลล ์เมอืงแห่งสวนผลไม ้ใหท้่านไดแ้วะซือ้ผลไมส้ด แหง้ และ

แปรรูปนานาชนิดของนิวซแีลนด ์เดนิทางต่อสูค่วนีสท์าวน์ผ่านชมการกระโดด
บนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดทําการให้
นักท่องเทีย่วทํากจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลกและเป็นกจิกรรม
ทีจ่ะพลาดไมไ่ดเ้มือ่ท่านมาเทีย่วนิวซแีลนด ์กระโดดจากสะพานดว้ยความสงู 
43 เมตร สูพ่ ืน้น้ําอนัใสและเชีย่วกราดใตส้ะพาน ( หากท่านต้องการทดสอบ
ความกล้าในการกระโดดบนัจ้ี กรณุาติดต่อทวัรห์น้าทวัรเ์พือ่เชค็ราคาและจองล่วงหน้า ) จากนัน้
เดนิทางต่อสู ่ เมืองควีนสท์าวน์  เมอืงทีส่วยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีูทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขาสงูขาวโพลนไป
ดว้ยหมิะบนยอดเขาในฤดูหนาวน้ําในทะเลสาบทีใ่สสะอาดและควนีสท์าวน์ยงัเป็นเมอืงเดยีวในประเทศ
นิวซแีลนดท์ีร่า้นคา้เปิดใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงในยามคํ่าคนืถงึ 3 ทุ่มทุกวนั 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหารไทย  
นําท่านขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค ท่านจะไดส้มัผสัความ
สวยงามของเมอืงควนีสท์าวน์ทัง้เมอืงในมมุสงูทีท่่านจะมองเหน็อาคาร
บา้นเรอืนทีป่ลกูสรา้งตามไหลเ่ขาพรอ้มกบัทะเลสาบวาคาทปีูทีส่วยงาม
ดา้นลา่งพรอ้มชมยอดเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะในฤดูหนาว จากนัน้ใหท้่านได้
อสิระในการชอ้ปป้ิงหรอืเดนิเลน่รมิทะเลสาบวาคาทปีูทีส่วยงามดว้ยน้ําใสสะอาด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  นําท่านเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม  HEARTLAND A-LINE QUEENSTOWN  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีส่ี  ควีนสท์าวน์ - เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน์ – ควีนสท์าวน์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ออกเดนิทางสูม่ลิฟอรด์ซาวน์ โดยผา่นทะเลสาบเตอานาว  ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่เป็น
อนัดบั 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอทุยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด์ ผา่นเขตปา่พร ุปา่
เบญจพรรณ ทุ่ งกวา้ง เขา้สู่ วนอทุยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ ( MILFORD 
SOUND) ในดนิแดนสว่นทีเ่ป็นฟยอรด์แลนด ์ (FIORD LAND) ซึง่ถูกประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาต ิของข ัว้โลกใตซ้ึง่มใีนลกัษณะนี้เพยีง 2 แห่งในโลก กล่าวคอื
ภมูปิระเทศแบบทะเลทีเ่คยเป็นธารน้ําแขง็ในยุคโบราณ กดัเซาะ หนิทําใหน้ํ้าท่วม
แทนทีก่ลายเป็นอ่าวลกึระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามทีส่รา้งโดยธรรมชาติ
ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่สราวกระจก เป็นทะเลสาบทีท่่านจะสามารถ
มองสะทอ้นภาพภเูขา ซึง่เป็นววิอยู่เบือ้งล่าง  และใหท้่านดืม่น้ําแรบ่รสิทุธิจ์าก
ธรรมชาตทิี ่MONKEY CREEK และแวะชมน้ําตกทีม่คีวามยิง่ใหญ่ที่ CHASM 
 

เท่ียง  น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาตโิดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกบั
ภาพของสายน้ําตกอนัสงูตระหงา่นของ น้ําตกโบเวน ซึง่มคีวามสงู 160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ํานอนอาบแดดบน
โขดหนิอย่างสบายใจ พร้อมรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟต์บนเรือ จากนัน้ล่องเรอืกลบัสูท่่าเรอื เพื่อ
เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศกลบัสู่เมอืงควนีสท์าวน์  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม  HEARTLAND A-LINE QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 
   
วนัท่ีห้า  ควีนสท์าวน์ – แอรโ์ร่ทาวน์  –  โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิรช์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมืองแอรโ์ร่ทาวน์ เมอืงเลก็ๆทีย่งัคงรกัษาบรรยากาศของ
ยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที ่19 แต่เป็นการพบทองเพยีงระยะสัน้ๆ  เชญิ
ท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึและเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงเป็นของฝาก  นําท่านเดนิ
ทางผ่านเมืองครอมเวลล ์ใหท้่านไดแ้วะซือ้ผลไมน้านาชนิดของนิวซแีลนด ์
ก่อนเขา้สูเ่ขตทีร่าบสงูแมค๊เคนซีแ่วะเมืองโอมาราม่าเมอืงเลก็ๆทีส่วยงามบน
ทีร่าบสงูทีส่วยงามลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงู 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คิีว ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้เดนิทางผ่านชมทะเลสาบปคูากิ ทีม่คีวามงดงามดัง่ภาพวาด อทุยาน

แห่งชาติเม้าท์คุ้ก อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki National 
Park )  และเป็นสว่นหนึ่งของเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ ยอดเขาเมา้ทค์ุก้ทีม่ ี
ความสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขาทีม่หีมิะและธารน้ําแขง็ปกคลมุตลอดปี 
 ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรห์รอืกจิกรรมการนัง่เฮลคิอปเตอรส์ูธ่ารน้ําแขง็ทสัมาน
ทีท่่านไดส้มัผสัความงามของธารน้ําแขง็ดว้ยตวัท่านเอง ( การนัง่
เฮลิคอปเตอรส์ู่ธารน ้าแขง็ทสัมาน เป็นทวัรน์อกรายการ ส าหรบัท่านที ่
สนใจกรณุาติดต่อหวัหน้าทวัร)์ เดนิทางต่อไปยงัเมอืงแอชเบอรต์ัน้ทีเ่ตม็ไปดว้ย
ฟารม์เลี้ยงแกะ พรอ้มใหท้่านไดแ้วะซื้อผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากครมีบาํรงุผวิ ไม่วา่จะเป็นลาโนลนี ครมี หรอืโลชัน่บาํรงุ
ผวิ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงไครส้ท์เชริช์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร พร้อมเมนูกุ้งมงักร และเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั    ELMS HOTEL CHRISTCHURCH  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก  ไคร้สท์เชิรช์  – สิงคโปร ์-  กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงไครส้ท์เชริช์  
11.50 น.  เหริฟ้าสู ่สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 298  
17.40 น. เดนิทางถงึ สงิคโปร ์แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
18.50 น. ออกเดนิทางต่อสู ่กรงุเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี SQ 978 
20.05 น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ... โดยสวสัดภิาพ  

********************* 
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NZ .. WONDERFUL MILFORD SOUND  6 DAYS 
 

ก าหนดการเดินทาง      10 – 15 สงิหาคม 2557 ( วนัแม่ ) / 20 -25 สงิหาคม 2557   
    9 – 14 / 25 -30  กนัยายน 2557  

             อัตราค่าบริการ 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 70,900.- บาท 37,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  65,900.- บาท 34,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 62,900.- บาท 31,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 60,900.- บาท 29,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   7,900.- บาท  7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด  1,000.- บาท  1,000.- บาท 

ราคาน้ียงัไม่รวมค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์ วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท และ วีซ่าเด่ียว  5,100 บาทและค่าบริการศนูยรั์บใบ 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ  
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากวา่ 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา  
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมูค่ณะ 
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผน่ดนิไหวนอกจากนี้การเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 
 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)  คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ   คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าน ้ามนัจากสายการบิน  8 พฤษภาคม  2557 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบินหากมี

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหลงัจากน้ี 
อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
 คา่วซี่าประเทศนิวซแีลนด์ฃ  วซี่ากรุ๊ป 2,900 บาท ต่อท่าน(ยื่นพรอ้มกนัทัง้คณะใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 15 วนัทําการ และ

เขา้ประเทศนิวซแีลนดพ์รอ้มกนั )วซี่าเดีย่ว 5,100 บาทต่อท่าน  
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซี่า  
 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ   คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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 คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะ
ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ ไมม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์กอ่น  21 วนั

ทํางาน หรอืกอ่น 3 สปัดาห์  
 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทําวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนดล์่าชา้ ไมท่นักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผลวี

ซ่าของท่านไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด 
 สาํหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัทําการ  หากไมไ่ดร้บัเงนิครบทัง้หมด

กอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 20 – 45 วนั กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 11 – 19 วนั กอ่นเดนิทาง หกัคา่ดาํเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท หากออกตัว๋แลว้จะไมค่นืเงนิคา่ตัว๋  หรอื

กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจํา  10,000 บาทหรอืคา่ใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร์ 
 แจง้ล่วงหน้า 1 – 10 วนั กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  

 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตาม ความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ ของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิไหท้่าน
ไดไ้มว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารไมค่รบหรอืตวั
ผูโ้ดยสารเองตอบคาํถามไมช่ดัเจนและไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทย  บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เอง
เพื่อต่อเครือ่งในกรณีทีส่ายการบนิระหวา่งประเทศล่าชา้  
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น บตัรประจําตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการทํางานของบรษิทัทีท่ํางานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านัน้) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ  
 ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ 
 หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุเงินฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรพัยห์รือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน 

ออกจากธนาคารเท่านัน้ กรณี ท่ีบางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ประเภทกระแสรายวนั ต้องเป็น
ยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านัน้  (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมดุเงินฝากตวัจริง เพราะ
ระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 - 15 วนั ท่านจะไม่สามารถใช้สมดุเงินฝากได้จนกว่าจ ะได้รบัผลวีซ่าจากทาง
สถานทตู) 

 เดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาหรอืมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ  
 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา  

 เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรายงานประจําตวันกัเรยีน 
 ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 
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 กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ีภรรยา (จดทะเบยีนสมรส) และมบีตุรอายุไมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนั ) และกรอกใบสมคัร
เพยีง 1 ใบ 

 กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น  
 ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 12 - 15 วนั หนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT)ทีย่ื่นเขา้สถานทูตแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจาก

สถานทูตไดจ้นกวา่จะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อน
ยื่นวีซ่า  หากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
*** วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอรต์ และต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุป๊เท่านัน้*** 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยื่นวซี่าไมส่ามารถแทรกแซง
การพจิารณาของสถานทูตได ้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบเุท่านัน้(หากท่านถกูปฏิเสธการออกวีซ่าหรือพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั
ก าหนดวนัเดินทาง  สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่กต้็องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทกุคร ัง้ หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการ
ใชห้ลกัฐานปลอมหรอืตอบคาํถามไมเ่ป็นไปตามความจรงิหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับยืน่วีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่กรุ๊ป *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน 
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคญัมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 
 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากม)ี ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ .................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มลูไมต่รงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อืน่ๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .............................. .................... 


