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นิวซีแลนด ์เกาะใต ้� วนั 

ควนีสท์าวน-์ แอรโ์รวท์าวน-์มิลฟอรด์ซาวน ์

ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติป ูชมโชวต์ดัขนแกะ  
พรอ้มล่องเรือชมฟยอรด์ที)มิลฟอรด์ซาวน ์ 
นั)งสกายไลนก์อนโดล่าขึ+นยอดเขาบ๊อบสพี์ค  

พิเศษ..อาหารคํ)าบนสกายไลนก์อนโดล่า 

โดยสายการบินแควนตสัแอรเ์วยส์ (QF) 
 

 ขอนําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศนวิซแีลนด ์ประเทศที �มคีวามงดงามของธรรมชาตไิมรู่ล้มื และนําทา่นเที �ยวชมสถานที �ข ึ%นชื �อ
ของเกาะใต ้ดงันี% 
ควีนสท์าวน์ เมอืงที �ตั %งอยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ู เมอืงในฝนัของนกัท่องเที �ยว ดื �มดํ �ากบัความงามของเมอืงควนีสท์าวน์  

ล่องเรอืไปบนทะเลสาบกบัเรอืกลไฟโบราณ ชมการตดัขนแกะและสนุขัตอ้นแกะ 
มิลฟอรด์ซาวด ์  เมอืงแหง่ชายฝ ั �งแบบฟยอรด์ ใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัแสนโรมแมนตคิ ชมชายฝ ั �งแบบฟยอรด์ซึ �ง

เป็นชายฝ ั �งที �คลา้ยธารนํ%าแขง็และมกีารกดัเซาะของสายนํ%าทาํใหเ้กดิเป็นชายฝ ั �งที �มนํี%าเขา้มาแทนที � กบั
นํ%าตกโบเว่นที �งดงามที �สดุ 
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แอรโ์รวท์าวน์  ตั %งอยูบ่รเิวณเชงิเขา เมอืงขดุทองเกา่ที �อนุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งดทีี �สดุ ในยคุตื �นทองตั %งแต่ปี 1865 หนึ �งในเมอืง
ขดุทองสมยัเกา่ที �เหลอือยูเ่พยีงไมก่ี �แห่งเคยรุง่เรอืงมากในดา้นการขดุทอง และที �นี �ยงัสามารถชมใบไม้
เปลี �ยนสไีดง้ดงามที �สดุแหง่หนึ �งในนิวซแีลนด ์

กาํหนดการเดินทาง  ��-�� ส.ค. / � -�! ต.ค. / ��-�# ธ.ค. ��#� 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ซิดนีย ์

15.00 น. คณะฯพรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิชั �น � ประตทูางเขา้หมายเลข $ เคาน์เตอร ์N สายการบนิแควนตสั
แอรเ์วยส์ เจา้หน้าที�คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 

18.10 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิแควนตสัแอรเ์วยส์เที�ยวบนิที� QF024 

 
 วนัที *สอง ซิดนีย-์ควีนสท์าวน์-นั *งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า 

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิสฟ์อรต์สมทิ ณ นครซดินีย ์เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
09.40 น. นําทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิแควนตสัแอรเ์วยส์ เที�ยวบนิที� QF121 
   ***เดินทาง ��-�� ส.ค.��#� ไฟลท์ QF181 (07.30-12.30) *** 
14.40 น.  เดนิทางถงึเมอืงควนีสท์าวน์ เมอืงท่องเที�ยวของกาะใตท้ี�นักทอ่งเที�ยวนิยมมากที�สดุ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร จากนั �นนําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงควนีสท์าวน์ 

บา่ย   นําทา่นชมเมอืง เมืองควีนสท์าวน์ เมอืงทอ่งเที�ยวอนัดบั 5 ของเกาะใต ้ตั �งอยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ูทะเลสาบแสน
สวยที�ลอ้มรอบดว้ยตน้หลวิ และเทอืกเขารมีารค์เคเบิ�ลสวยงามอยา่งยิ�ง และยงัใชเ้ป็นที�ประกอบฉากถ่ายทาํ
ภาพยนตรเ์รื�องดงัแหง่ยคุเดอะลอรด์ออฟเดอะรงิอกีดว้ย   

   จากนั �นนําทา่นนั �งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมววิและทศันียภาพ บนยอดเขาบอ๊บสพี์ค และสามารถ
มองเหน็ยอดเขาต่าง ๆ และทะเลสาบที�ลอ้มรอบเมอืงควนีสท์าวน์  (มลีดูจใ์หบ้รกิารหากตอ้งการเล่นลดูจ ์กรณุา
ตดิต่อหวัหน้าทวัร ์ซึ�งไมร่วมในราคาทวัร)์   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคารบนสกายไลน์กอนโดล่า 
 จากนั �นนําทา่นเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมระดบั < ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที *สาม  ควีนสท์าวน์-มิลฟอรด์ซาวด-์ควีนสท์าวน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   จากนั �นนําทา่นเดนิทางสูเ่ขตอทุยานแหง่ชาตฟิยอรด์แลนด ์ระหวา่งทางชมความ
งามของธรรมชาตอินัสมบรูณ์ ผา่นทะเลสาบกระจก ซึ�งนํ�านิ�งจนสามารถสะทอ้นเงาของภเูขาที�อยูล่อ้มรอบได ้ และ
จุดชมววิธรรมชาต ิเดนิทางถงึเมอืง มิลฟอรด์ซาวด ์ นําทา่นสูท่า่เรอื 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรือ 
บ่าย  ใหท้า่นล่องเรือชมฟยอรด์ ซึ�งเกดิจากจากเคลื�อนตวัของเปลอืกโลก ประกอบกบับรรยากาศเยน็จากขั �วโลกใต ้และ

สายนํ�ากดัเซาะ สง่ผลใหเ้กดิเป็นชายฝ ั �งเวา้แหว่ง ทาํใหเ้กดิทศันียภาพอนังดงามบรเิวณชายฝ ั �ง  ชมความงามของ
นํ�าตกโบเว่น ซึ�งเป็นนํ�าตกที�มคีวามสงูที�สดุในประเทศนิวซแีลนด ์และชมแหล่งที�อยูอ่าศยัของเหล่าแมวนํ�าน่ารกั  
นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงควนีสท์าวน์   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
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  จากนั �นนําทา่นเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมระดบั < ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

 

วนัที *สี *   ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอรพี์คฟารม์-ชมโชวต์ดัขนแกะ-แอรโ์รวท์าวน์-ควีนสท์าวน์ 
เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ที� 
   จากนั �นเดนิทางสูท่า่เรอืเพื�อนําทา่น ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw  ที�มอีายเุกา่แกก่ว่าเกอืบรอ้ยปี ซึ�งใน

อดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ่้านหนิเป็นเชื�อเพลงิในการแล่นเรอือกีดว้ย และยงัใชม้าจนถงึปจัจุบนั ทา่น
สามารถเดนิชมภายในเรอืที�มเีครื�องยนตแ์บบโบราณ พรอ้มรบัฟงัเพลงขบักล่อมจากเปียโนอนัแสนไพเราะ ใหท้า่น
ชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ  

   (ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยดุให้บริการเพื *อปรบัปรงุเรือให้อยู่ในสภาพที *สามารถต้อนรบั
นักท่องเที *ยวได้อย่างยาวนาน ดงันัDนในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสารเป็นเรือชนิดอื *นข้ามไปยงัเกาะวอล
เตอรพี์คแทน)  จนกระทั �งถงึ วอลเตอรพี์คฟารม์ Walter Peak Farm Tour ชมการแสดงการตดัขนแกะ และ
สนุขัตอ้นแกะแสนรูส้ายพนัธุฮ์นัเตอรค์อลลี� ซึ�งจะใชส้ายตาในการควบคมุฝงูแกะ พรอ้มกบัการใหอ้าหารแกะแสน
น่ารกัทั �งหลาย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบีบีคิว 
บา่ย นําทา่นล่องเรอืกลบัสูท่า่เรอื จากนั �นนําทา่นสูเ่มืองแอรโ์รวท์าวน์ เมอืงของนกัขดุทอง ซึ�งเป็นเมอืงเลก็ๆตั �งอยู่

บรเิวณเชงิเขา ที�นี�เป็นเมอืงขดุทองเกา่ที�อนุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งดทีี�สดุ ในยคุตื�นทอง ปีคศ5@AB เคยมปีระชากร
มากกว่า$,CCCคน และเป็นเพยีงหนึ�งในเมอืงขดุทองสมยัเก่า ที�เหลอือยูเ่พยีงไม่กี�แหง่ ซึ�งไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นเมอืง
รา้ง หรอืเปลี�ยนรปูแบบไปเป็นเมอืงที�พฒันาอยา่งทนัสมยั แมว้่าแอรโ์รวท์าวน์เป็นเมอืงเลก็ๆ แต่กเ็ตม็ไปดว้ย
นกัทอ่งเที�ยว ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูค่วนีสท์าวน์ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  จากนั �นนําทา่นเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมระดบั < ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที *ห้า  ควีนสท์าวน์-ซิดนีย ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   
   อสิระใหท้า่นชมเมอืงและชอ้ปปิ�งสนิคา้จากยา่นตวัเมอืงควนีสท์าวน์  ซึ�งถอืเป็นเมอืงชื�อดงัของประเทศ เป็นเมอืง

ทอ่งเที�ยวและเป็นเมอืงแหง่กจิกรรมทา้ทายความหวาดเสยีวอนัดบัหนึ�ง ที�นกัทอ่งเที�ยวต่างๆ จะตอ้งเดนิทางมา
ที�นี�  อสิระใหท้า่นชมเมอืงและชอ้ปปิ�งสนิคา้จากยา่นใจกลางเมอืงควนีสท์าวน์ เพลดิเพลนิกบัการชมววิในเมอืง ชมิ
ของหวานชื�อดงั รมีารค์เคเบิ�ลสวที และรา้นไวน์ และถ่ายภาพกบัมมุสวยงามต่าง ๆ อาท ิหอนาฬกิา วอรค์กิ�งสตรที 
เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
   สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ  
,-..- น.  เหริฟ้าออกจากเมอืงควนีสท์าวน์ โดยสายการบนิแควนตสั แอรเ์วยส์ เที�ยวบนิที� QF122 

,/.-- น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิสฟ์อรต์สมทิ ประเทศออสเตรเลยี เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
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01.01 น. เดนิทางออกจากประเทศออสเตรเลยีโดยสายการบนิแควนตสั แอรเ์วยส์ เที�ยวบนิที� QF8419 

  ***เดินทาง ��-�� ส.ค.��#� ไฟลท์ QF8419 เวลาบินเป็น (�H.�� น.) *** 
 

 

วนัที *หก  กรงุเทพฯ  
1,.2- น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

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

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี *ยน ขึDนอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร   
การซ่อมแซมถนน  สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์อื �นๆ 
ที �ไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซึ *งอาจมีการปรบัเปลี *ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง    ��-�� ส.ค. / � -�! ต.ค. / ��-�# ธ.ค. ��#� 

 

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุป๊และค่าบริการท่านละ 2,111 บาท 

และค่าทิปคนขบั,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ ,,011 บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธิ8 ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ;ามนั  ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมภายหลงั** 
 
 
 
หมายเหตุ 

นิวซีแลนด ์เกาะใต้ 6วนั /QF 

ควีนสท์าวน์-แอรโ์รวท์าวน์-ลอ่งเรอืกลไฟ+มิลฟอรด์ซาวน์  
,1-,- ส.ค./, 0.-0> ต.ค./1,-1/ ธ.ค. /, 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ ?,,@11 ?2,.11 
เดก็อายตุํ�ากว่า 5H ปี พกักบัผูใ้หญ่ 5 ทา่น ?1,@11 ?.,-11 
เดก็อายตุํ�ากว่า 5H ปี พกักบัผูใ้หญ่ H ทา่น (เสรมิเตยีง) />,@11 ?,,-11 
เดก็อายุตํ�ากว่า 5H ปี พกักบัผูใ้หญ่ H ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) //,@11 /@,-11 
พกัเดี�ยว เพิ�มทา่นละ >,@11 ,1,@11 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตั Aวเครื�องบิน ท่านละ .2,-11 ./,@11 
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• การเดินทางในแต่ละครั ;งจะต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า 0- ท่าน หากผู้โดยสารมีจาํนวนตํ�า
กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ8 ในเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี�ยนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

• การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-25 วนั ดงันั;นจึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการยื�นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทั ;งนี; เพื�อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่า 

•  กรณีท่านที�ต้องการเดินทางโดยแยกกลบั ไม่ต้องการกลบัพร้อมคณะ กรณุาแจ้งความจาํนงกบัเจ้าหน้าที� เนื�องจาก
หากมีความต้องการแยกกลบัจะต้องซื;อตั Aวโดยสารเป็นตั Aวเดี�ยวและมีค่าธรรมเนียมในการทาํตั Aวเดี�ยว เชค็ราคาได้จาก
เจ้าหน้าที�ทวัร ์

• กรณีท่านที�มีตั Aวของสายการบินอื�นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั Aวโดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ กรณุา
แจ้งล่วงหน้าเนื�องจากมีการเกี�ยวข้องกบัการยื�นวีซ่า ซึ�งผู้เดินทางไม่สามารถยื�นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 

อตัรานี;รวมบริการ 
• คา่ตั Iวเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิแควนตสัแอรไ์ลน์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ควนีสท์าวน์// ควนีสท์าวน์ - กรงุเทพฯ ชั �นประหยดั 
• คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองทา่นต่อหนึ�งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบ ุ
• คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ที�คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 5,CCC,CCC บาท เดก็อายตุํ�ากว่า 5 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 

$B ปีไดร้บัความคุม้ครอง BCC,CCC บาท (ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนั) 
• คา่ภาษนํี�ามนัเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที�  C@ พ.ค.

HBA5 
 

อตัรานี;ไม่รวมบริการ 

• คา่นํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (<C กโิลกรมัต่อทา่น) 
• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่าบริการ ชาํระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 2,111 บาท 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ที�จะต้องชาํระเพิ�มพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ ,,000 บาท 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึ�งขึ�นอยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
• คา่นํ�าดื�มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกนํ�าดื�มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของที�ระลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื�องจากโรงแรมโดยสว่นใหญ่จะขายเน็ตเป็นชั �วโมงหรอืมี

สญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบี�ของโรงแรมเทา่นั �น 
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• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอืคา่ใชจ้่าย
อื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํ�ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที�เกี�ยวกบัวซี่า หรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  
 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 01,111 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที�เหลอืจะขอเกบ็
ทั �งหมดก่อนเดนิทาง H5 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Nไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัรท์ั �งหมด 

การยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิมากกว่า �B วนัทาํการแต่ไมเ่กนิ OC วนัทาํการบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nในการเกบ็เงนิมดัจาํคา่ตั Iวโดยสารเครื�องบนิ 
(เงื�อนไขตามที�ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารดาํเนินการในการยื�นวซี่าแลว้ ขอสงวนสทิธิ Nในการเกบ็คา่ธรรมเนียมใน
การยื�นวซี่าทา่นละ �,CCC บาท 

• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า �B วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Nไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์
• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Nไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ั �งหมด 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดยื�นวซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํที� HC,CCC.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยื�นวซี่าทา่นละ �,CCC บาท 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั Iวโดยสารเครื�องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Nในการคนืเงนิมดัจาํ 

กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั Iวโดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Nไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ั �งหมด 
 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุ
ทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Nในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื�องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื�นๆ ที�มเีหตุทาํใหไ้ม่
สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั �งนี�
ข ึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Nไมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในนํ�าหนกัสว่นที�เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที�ชดัเจนใน
เรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็
, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า � - B ชั �วโมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้ง
ใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทั �งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั �งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�
เขา้ชมนั �นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนั �น ๆ ตาม
เงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั �นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็น
ผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื�องจากไดช้าํระคา่ 
Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที�เดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั �นขอให้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
 

ข้อมลูเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 6 ทา่น / 6 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ � เตียง
เดี�ยว แต่อาจจะได้เป็น % เตียงใหญ่กบั % เตียงพบัเสริม โดยในกรณีที�พกั � ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบที�เสริมเตียงได้ ดงันั*นอาจต้องเสียค่าห้องพกั
เดี�ยวเพิ�มหรือนอนห้องละ � ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึGนมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิ Kในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบนํGา ซึ�ง
ขึGนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั Gนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์
 

ปัจจบุนัการยื�นขอคาํร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์ใช้ระยะเวลาในการอนุมติัวีซ่าโดยรวม
ประมาณ 01-0- วนัหลงัจากการยื�นขอคาํร้อง และกรณุากรอกข้อมลูเบื;องต้นให้ครบถ้วนเพื�อใช้ในการ
กรอกข้อมลูในการยื�นคาํร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชี;การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัที�ทาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั �น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 5 เดอืนนบัจากวนัยื�นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นั �น (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชดุ 
(หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 5 เดอืนนบัจากวนัยื�นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรองความเป็น
เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํ�ากว่า < เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านที�เป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง

สาํเนาสตูบิตัรบุตร ทั �งนี�เพื�อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชี�แจงเกี�ยวกบั
ความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที�ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี�แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี�แจงการรบัรองคา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทาง
พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี�หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถ
สบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื�นคาํรอ้งขอวซี่านี�)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 5 เดอืนนบัจากวนัยื�นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
• บญัชีออมทรพัย ์โดยขอ Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน ,- วนั และออกย้อนหลงัไม่น้อยกว่า / เดือน

และต้องมีตราประทบัจากธนาคาร ยอดเงินไม่น้อยกว่า / หลกั  
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั ;งนี; เพื�อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลบัสู่ภมิูลาํเนา 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 5 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายให้

บุคคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื�อชี�แจงต่อสถานทตูอกี 5 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา 
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จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยที�มี
การเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 5 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบุชื�อและความสมัพนัธ์
ชี�แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

• เดก็อายตุํ�ากว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศออกโดยเขต
หรอือาํเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบั
มารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทั �งกบับดิาและมารดา ทั �งคู่จะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปต่างประเทศกบัผูอ้ ื�นโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดั 
พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื�อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

• กรณีเดก็ที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูลบุตร  
• ผูใ้หญ่อายเุกนิ $B ปี จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลที�สถานทตูกาํหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจากแพทยว์่า

สามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยลาํพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีดสขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์
ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นั �น และผูเ้ดนิทางที�อายเุกนิ $B ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์และรปูถ่ายสาํหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ย 
และใบประกนัสขุภาพ (จากบรษิทัประกนัภยั) 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกู
ปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั �ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ�มเตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Nในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของทา่น 
เนื�องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทั �งหมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอ
ถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั �งหมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื�นวซีา่ ทา่นจะตอ้งแจง้ความจาํนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่นที�ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื�นวซี่าและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนั �นจะตอ้งยื�นเดี�ยว
และแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยงัประเทศตามที�
ระบุเทา่นั �น การปฏเิสธวซี่าอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซี่าทอ่งเที�ยว ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิ Nในการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน HC วนั โปรแกรมการ
เดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื�นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด ์
 

�.  ชื� อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ชื� อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ชื� อ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี�ยนชื� อหรือชื� อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที� เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

*.  สถานภาพ  �โสด   � แตง่งานจดทะเบยีน    �แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน    �หยา่     �หมา้ย 

/.   กรณีทา่นที�แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื� อ-นามสกุล.................................................................................. 
      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที� เกิด สาม-ีภรรยา ..................................... 
 

4.  ที�อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์  �����       

 ที�อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์  �����      โทรศพัทบ์า้น ........................................... 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

593/6 ถนนประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
593/6 Pracha U-thit Road Samsam-Nok Huaykwang Bangkok 10310 
Tel. 02-160-3580   Mobile 087-1717-917 
E-mail; b2k_holidays@hotmail.com ใบอนญุาตเลขที� 11/07225 

B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

8.  ชื� อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที�ทาํนั<นเกี�ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที�อยูท่ ี�ทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  
  ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  �����   

 ตาํแหน่งหนา้ที�  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

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

 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชั<นหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................... 
 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที� ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

=.  ชื� อบุคคลที� ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั<งนี<  (ระบุ)....................................................................................          

@.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน / ปีที�ผา่นมาหรือไม ่   � ไมเ่คย  �เคย (กรณีที� เคยใหร้ะบุวนัที� ) 

    ตั<งแตว่นัที�  ��..............................�� ถึงวนัที�  ��..............................��   

รวม ��........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิ< วมือหรือไม ่  �ไมเ่คย �เคย   

กรณีที�ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิ< วแลว้ กรุณาระบุวนัที�  ...................................................................................... 

A.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่   �ตวัเอง  � มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที�มผูีส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 
ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่       � เดินทางดว้ยกนั   � ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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