
 

 

 

 

 

 

 
 

นิวซีแลนด ์เกาะใต ้6 วนั 4 คืน 
ไครส้ทเ์ชิรช์-เทคาโป-ควีนสท์าวน-์ทไวเซิล-แอรโ์รวท์าวน ์

ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ-ไคครูา่ ชมเมืองไครส้ทเ์ชิรช์  
ทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ลอ่งเรอืกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตดัขนแกะ  

พรอ้มลิ้มรสก ุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้ 
โดยสายการสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 

 

เทคาโป  ชมทะเลสาบทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารน้ําแขง็ของภเูขาทีม่ ี

หมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสาบ 

เม้าท์คกุ  ยอดเขาเมา้ทค์กุทีม่เีทอืกเขาสงูถงึ 3,755 เมตร ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของนิวซแีลนด ์

ควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ู เมอืงในฝนัของนกัทอ่งเทีย่ว ดื่มดํ่ากบัความงามของ

เมอืงควนีสท์าวน์  ล่องเรอืไปบนทะเลสาบกบัเรอืกลไฟโบราณ ชมการตดัขนแกะและสนุขั

ตอ้นแกะ 

แอรโ์รวท์าวน์  ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา เมอืงขดุทองเกา่ทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ ในยคุตื่นทองตัง้แต่ปี 1865 

หนึ่งในเมอืงขดุทองสมยัเกา่ทีเ่หลอือยูเ่พยีงไม่กีแ่หง่เคยรุง่เรอืงมากในดา้นการขดุทอง และ

ทีน่ี่ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งยงัเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสไีดง้ดงามทีส่ดุแหง่หนึ่งในนิวซแีลนด ์

ไคครู่า  เมอืงแหง่การล่าปลาวาฬ ซึง่ครัง้หนึ่งในอดตีเมอืงนี้เป็นเมอืงหนึ่งทีม่กีารล่าปลาวาฬอยา่ง

มาก นําทา่นล่องเรอืชมปลาวาฬทีส่ว่นใหญ่มาหากนิบรเิวณเมอืงไคครูา่แหง่นี้ 

ไคร้สท์เชิรช์ เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ ชมความงามของพฤกษศาสตร ์ชมยอดเขาแคชเมยีร ์ทีท่า่น

สามารถมองเหน็เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ไดท้ัง้เมอืง ชมความงามของแมน้ํ่าเอว่อน 
 

ปรับราคาทัวร์ 
25 ธ.ค.2561 

 

 



 
ก ําหนดการเดนิทาง 26-31 ม.ีค. /  02-07 เม.ย. / 16-21 เม.ย. / 15-20 พ.ค.2562  
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ-สงิคโปร  ์
09.00 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K8-

20 สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระ 

12.15 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 975 
15.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
19.50 น. นําทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศนวิซแีลนด ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ297 
 
 วนัทีส่อง ไครส้ทเ์ช ริช์ -เทคาโป 
10.40 น.  เดนิทางถงึ เมอืง ไครส้ทเ์ชริช์ เกาะใต ้เมอืงใหญ่อันดับสามของประเทศนวิซแีลนด ์ หลัง

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง  จากนัน้นําท่าน
นําท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮ
กลยี ์ศาลาวา่การประจําเมอืง ชมความงามของแมน้ํ่าเอว่อน (โดยทัวรจ์ะไมพ่าไปบรเิวณทีเ่ป็น 
Red Zone) จากนัน้นําท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเขาแคชเมยีรฮ์ลิล ์ซึง่ท่านสามารถชม
ทัศนยีภาพของนครไครส้ทเ์ชริช์ไดท้ัง้เมอืงจากยอดเขานี ้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เทคาโป นําทา่นชมทะเลสาบเทคาโป ทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจาก

แรธ่าตผุสมกบัธารน้ําแข็งของภเูขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสาบแหง่นี้ในฤดูหนาว
จะกลายเป็นน้ําแข็ง สามารถเลน่สเก็ตน้ําแข็งได ้จากนัน้นําชมโบสถข์นาดเล็ก The Church 
of Good Sheperd ซึง่ในปัจจุบันยังใชใ้นประกอบพธิกีารต่างๆอยู ่เมือ่ท่านเขา้ไปในโบสถ ์
ใหท้่านตะลงึกับความงดงามของทะเลสาบสเีทอควอยซ ์เมือ่มองผ่านหนา้ต่างของโบสถ ์ชม
อนุสาวรยีส์ุนขัตอ้นแกะ Kolly สรา้งไวเ้พือ่เป็นการยกย่องคุณความดแีละความสามารถที่
ชว่ยชาวนวิซแีลนดใ์นการตอ้นแกะ   

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร  จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม  เทคาโป-ควนีสท์าวน -์ลอ่งเรอืกลไฟ-วอลเตอรพ์คีฟารม์-ชมโชวต์ดัขนแกะ 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูค่วนีสท์าวน์ ผ่านทะเลสาบปู

คาก ิซึง่ท่านสามารถเห็นยอดเขาเมา้ทค์ุก ตัง้อยู่บรเิวณเทอืกเขาเซา้ทเ์ทริน์แอลป์  ซึง่เป็น
ยอดเขาทีสู่งที่สุดในประเทศนวิซแีลนด์ ซึง่ในยามทีอ่ากาศสดใส สามารถมองเห็นยอดเขา
เมา้ทค์ุกทีส่งูถงึ 3,753 เมตร ทีอ่ยูใ่นแนวเทอืกเขาแอลป์ เหนือยอดเขามหีมิะและธารน้ําแข็ง
ปกคลมุตลอดปี (ทา่นใดตอ้งการขึน้เฮลคิอปเตอร ์เพือ่จะชมยอดเขา กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร ์
1-2 วัน เนื่องจากมไิดร้วมอยู่ในรายการ ราคาเฮลคิอปเตอร์ ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการชม) 
จนกระทั่งเดินทางถึงเมอืงควนีสท์าวน  ์เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเกาะใต ้ตั ้งอยู่ร ิม
ทะเลสาบวาคาทีปู ทะเลสาบแสนสวยที่ลอ้มรอบดว้ยตน้หลวิ และเทือกเขารีมาร์คเคเบิล้
สวยงามอยา่งยิง่ และยงัใชเ้ป็นทีป่ระกอบฉากถา่ยทําภาพยนตรเ์รือ่งดังแห่งยคุเดอะลอรด์ออฟ
เดอะรงิอกีดว้ย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่นําทา่น ลอ่งเรอืกลไฟโบราณ TSS Earnslaw ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่เกอืบ

รอ้ยปี ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยังใชถ้่านหนิเป็นเชือ้เพลงิในการแล่นเรอือกี
ดว้ย และยังใชม้าจนถงึปัจจุบัน ท่านสามารถเดนิชมภายในเรือที่มีเครื่องยนต์แบบโบราณ 
พรอ้มรับฟังเพลงขับกล่อมจากเปียโนอันแสนไพเราะ ใหท้่านชมบรรยากาศโดยรอบของ
ทะเลสาบ  

   (ในช ่วงเดอืน พ.ค. - ตน้ ก .ค. เร อืกลไฟจะหย ุดใหบ้ร กิาร เพ ือ่ปร บัปร ุงเร อืใหอ้ย ู่ใน
สภาพทีส่ามารถตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งยาวนาน ดงัน ั�นในช ่วงเดอืนดงักลา่ว จะ
โดยสารเป็นเร อืชนดิอ ืน่ข า้มไปยงัเกาะวอลเตอรพ์ คีแทน)   จนกระทั่งถงึ วอลเตอรพ์คี

 



 
ฟารม์ Walter Peak Farm Tour ชมการแสดงการตัดขนแกะ และสนัุขตอ้นแกะแสนรูส้าย
พันธุฮ์นัเตอรค์อลลี ่ซ ึง่จะใชส้ายตาในการควบคมุฝงูแกะ พรอ้มกับการใหอ้าหารแกะแสนน่ารัก
ทัง้หลาย 

 กอ่นนําท่านโดยสารเรอืกลับสูค่วนีสท์าวน ์อสิระใหท้่านชมเมอืงและชอ้ปป้ิงสนิคา้จากยา่นใจ
กลางเมอืงควนีสท์าวน ์เพลดิเพลนิกบัการชมววิในเมอืง ชมิของหวานชือ่ดัง รมีารค์เคเบิล้สวที 
และรา้นไวน ์และถา่ยภาพกบัมมุสวยงามตา่ง ๆ อาท ิหอนาฬกิา วอรค์กิง้สตรที เป็นตน้  

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่  ควนีสท์าวน -์แอร โ์ร วท์าวน -์ครอมเวลล -์โอมาร าม ่า-ทไวเซลิ-ฟ าร ม์ปลาแซลมอน -
ไครส้ทเ์ช ริช์  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
   นําทา่นผา่นชมกจิกรรมทา้ความเสยีวทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของนวิซแีลนดน่ั์นคอืการกระโดดบ ัน้จีจ้มัพ ์

กฬีาทา้ความหวาดเสยีวทีม่ตีน้กําเนดิทีป่ระเทศนวิซแีลนด ์หรอืน่ังเรอืเร็ว Overjet Boat ทีท่ัง้
ตืน่เตน้และหวาดเสยีวในขณะทีเ่รอืพาลัดเลาะไปตามแม่น้ําซ็อตโอเว่อร ์  ผ่านโขดหนิทีย่ืน่
ออกมาโดยคนขับผูช้ํานาญ (รายการนี้ไมร่วมอยูใ่นค่าทัวร ์โปรดตดิต่อหัวหนา้ทัวรเ์พือ่ทําการ
จองควิล่วงหนา้ 2-3 วัน) นําท่านชมเมอืงของนักขดุทอง “แอรโ์รวท์าวน”์ ซึง่เป็นเมอืงเล็กๆ
ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขา ทีน่ี่เป็นเมอืงขุดทองเกา่ทีอ่นุรักษ์เอาไวอ้ย่างดทีีส่ดุ ในยุคตืน่ทอง ปีคศ
1865 เคยมปีระชากรมากกว่า7,000คน และเป็นเพยีงหนึง่ในเมอืงขดุทองสมัยเกา่ ทีเ่หลอือยู่
เพยีงไมก่ีแ่ห่ง ซึง่ไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นเมอืงรา้ง หรอืเปลีย่นรูปแบบไปเป็นเมอืงทีพั่ฒนาอยา่ง
ทันสมยั แมว้า่แอรโ์รวท์าวนเ์ป็นเมอืงเล็กๆ แตก่็เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทีย่ว สมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงครอมเวลล ์ใหท้่านแวะซือ้ผลไมส้ดนานาชนดิของนวิซแีลนด ์(ตามฤดูกาล) 
แยมผลไม ้ ชอ็คโกแล็ต  ขนมอบแหง้ หรอืชมิไอศครมีโฮกีโ้ปกี ้และอืน่ๆ กอ่นเดนิทางสู ่เมอืง
โอมารามา่ เมอืงเล็กๆ ทีส่วยงามบนทีร่าบสงูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูทีส่วยงาม ไดช้ือ่ว่าเป็น
เมอืงแหง่เครือ่งรอ่น ซึง่มลีมแรงเหมาะสําหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบการเล่นเครือ่งร่อน อกีทัง้เมอืงนี้ยังมี
ทีพั่ก และรสีอรท์เล็กๆ น่ารัก ไวสํ้าหรับตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบารบ์คีวิ 
บา่ย  นําท่านแวะชมฟารม์ปลาแซลมอน Salmon Farm ทีเ่มอืงทไวเซลิ ใหท้่านไดช้มวธิีการ

เพาะเลี้ยงปลาแซลมอนซึง่ทุกท่านสามารถร่วมกจิกรรมใหอ้าหารปลาและนอกจากนั้นยัง
สามารถเลอืกซือ้และชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ย จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงไครส้
เชริช์ ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของประเทศนวิซแีลนด ์อาท ิครมี รกแกะ
หรอืครมีหนา้เดง้ เซร่ัมรกแกะ ชอ้คโกแล็ต ผลติภณัฑบํ์ารงุสขุภาพ และผลติภณัฑท์ีทํ่าจากขน
แกะ ตา่งๆ รวมทัง้ขนแกทีนํ่ามาผลติอยา่งด ีพรอ้มบรรจหุบีหอ่ใหท้า่นซือ้เป็นของฝาก  

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
 
วนัทีห่า้  ไครส้ทเ์ช ริช์ -ไคครูา่-ไครส้ทเ์ช ริช์  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืง ไคครูา่ 

เมอืงเล็ก ๆ ทางฝ่ังรมิทะเลตะวันตก ในอดตีไคคูร่าเป็นศูนยก์ลางของเมอืงท่าเรอืล่าปลาวาฬ 
ซึง่ปัจจุบันมนัีกท่องเที่ยวแวะเขา้มาล่องเรือชมปลาวาฬและยังเป็นบรเิวณทีเ่ต็มไปดว้ยหอย
เป๋าฮือ้อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารและใหท้า่นลิม้รสกุง้มงักร ในสไตลน์วิซแีลนด ์
บา่ย  นําทา่น ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ ท่านจะไดพ้บกับปลาวาฬหลายพันธุ ์อาท ิสเปิรม์ ไพลอต หลัง

คอ่ม รวมทัง้ปลาวาฬเพรชฆาต ปลาโลมาดัสกี ้และปลาโลมาปากขวด ชมุนุมกนัอยูบ่รเิวณไหล่
ทวปี ห่างจากชายฝ่ังไป 1 กโิลเมตร เพือ่หาอาหาร โดยเฉพาะสัตวน้ํ์าเล็ก ๆ ทีเ่รยีกว่า แพลง
ตอน ซึง่เป็นอาหารหลักของปลาวาฬแบบมีบาลีน (การชมปลาวาฬตอ้งขึน้อยู่กับสภาพ

 



 
ภมูอิากาศเป็นหลัก) ทา่นอาจจะไดช้มเหล่าปลาโลมาแหวกว่ายไปกับเรอืของท่าน  จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางกลับสู ่ไครส้ทเ์ชริช์  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ใหท้า่นลิม้รสเป๋าฮือ้ทะเลใต ้  
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก  ไครส้ทเ์ช ริช์ -กรงุเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนิ  
12.00 น.  เหนิฟ้าออกจากนครไครส้ทสเ์ชริช์ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ298 
17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
18.45 น. เดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ SQ978 
20.10 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 
รายการการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น ข ึน้อยู่กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทเิช่น การจราจร  การ
ซอ่มแซมถนน  สภาพอากาศ  หมิะตก  การเมอืง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืมี
เหตุการณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ เป็นตน้ ซึง่อาจมกีารปรบั
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคาํนงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
 
 
 
 
 
อตัราคา่เดนิทาง   26-31 ม.ีค. /  02-07 เม.ย. / 16-21 เม.ย. / 15-20 พ.ค.2562  
 

**ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แบบกรุป๊และคา่บรกิารทา่นละ 3,800 บาท //  
คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท  เรยีกเก็บและชําระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง** 
 
**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนํีา้มนั  ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ
ภายหลงั** 
 
หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ํานวนไมต่ํา่กวา่ 25 ทา่น หาก

ผูโ้ดยสารมจีํานวนตํ่ากว่าจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรายการการ
เดนิทางและเปลีย่นแปลงอตัราคา่เดนิทาง 

นวิซแีลนด ์เกาะใต ้6วนั /SQ 
ลอ่งเรอืกลไฟ+ชมปลาวาฬทีไ่คครูา่  

26-31 ม.ีค.62 
02-07 เม.ย./  
16-21 เม.ย.62  

15-20 พ.ค.62 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 84,500 81,900 77,500 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 83,900 80,900 76,300 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 82,300 78,900 75,900 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 80,900 77,800 74,500 
พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,500 11,000 11,000 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 45,900 42,900 42,500 

ปรับราคาทัวร์ 
25 ธ.ค.2561 

 

 



 
• การดาํเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวมประมาณ 20-25 วนั ดงัน ัน้จงึขอความ

รว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสําหรบัการยืน่ขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดี
และความสะดวกรวดเร็วในการดาํเนนิการขอวซีา่ 

•  กรณีทา่นทีต่อ้งการเดนิทางโดยแยกกลบั ไมต่อ้งการกลบัพรอ้มคณะ กรุณาแจง้ความจํานงกบั
เจ้าหน้าที่ เนื่องจากหากมีความต้องการแยกกลบัจะตอ้งซื้อต ั๋วโดยสารเป็นต ั๋วเดีย่วและมี
คา่ธรรมเนยีมในการทําต ัว๋เดีย่ว เช็คราคาไดจ้ากเจา้หนา้ทีท่วัร ์

• กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของ
ทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ
ยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไครส้ทเ์ชริช์-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ท่านต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง 

(Triple Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดีย่ว
เพิม่ 

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เด็กอายตํุ่ากว่า 1 

ปี และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปีไดรั้บความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนั) 
• คา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ 

ณ วันที ่25 ธ.ค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือัตราการผกผันค่าน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารชําระ
เพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

 
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
• คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรดี 

ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
• ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่กรุป๊นวิซแีลนดแ์ละคา่บรกิาร ชําระเพิม่พรอ้มคา่ทวัรท์า่นละ 3,800 บาท 
• คา่ทปิพนกังานขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ชําระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าขึน้อยู่กับอตัราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า

และทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
• คา่น้ําดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดืม่ระหวา่งทัวร)์ 
• ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจากโรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะขายเน็ตเป็น

ชัว่โมงหรอืมสีญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณล็อบบีข้องโรงแรมเทา่นัน้ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกั

รดีฯลฯ หรือค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับค่าน้ํามัน, ค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืค่าแปลเอกสาร, 
คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกันอบุัตเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษัิท
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

 

 



 
การชําระเงนิ  

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น สําหรับการจองทัวร์
สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 21 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมัดจําค่า
ทัวรท์ัง้หมด 

การยกเลกิ 

• หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วันทําการ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิมัดจําค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ 
(เงือ่นไขตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ) และหากมกีารดําเนนิการในการยืน่วซีา่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เก็บคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่กรุ๊ปทา่นละ 3,800 บาท 

• หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําคา่ทัวร ์
• หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 21 วันทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซีา่แลว้และไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชําระคา่มดัจําที ่20,000.- บาท และ

ค่ า 
ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่กรุ๊ปทา่นละ 3,800 บาท 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการคนืเงนิมดัจํา กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ
คา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคัญ 

o กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตุการณ์
ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุทําใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ จนกว่าจะไดรั้บการยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวร์
ตดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภัยธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ 
ทีม่เีหตทํุาใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลับไดต้ามกําหนดการเดนิทางของรายการทัวร ์ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ
หา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจํานวนทัง้หมด
หรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบ
ตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณี
เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่า
กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี
ขอ้กําหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น
พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

 



 
กว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรอืกําหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง
ออนไลน ์โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ให ้
ท่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท 
supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ําระค่า 
Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็น
สว่นใหญ ่ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั
เสรมิ โดยในกรณีทีพ่กั 3 ทา่นบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบทีเ่สรมิ
เตยีงได ้ดงัน ัน้อาจตอ้งเสยีคา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่หรอืนอนหอ้งละ 3 ทา่นแบบ
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ
ไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ
แตกตา่งกนั 

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

 
เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่นวิซแีลนด)์ 
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 20-25วนั 
-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณ์เพือ่ทําการนดัหมายการยืน่วซีา่ 
-    ในวนัยืน่วซี่าหากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารทีค่รบถว้น แลว้นําเอกสารมาแนบยืน่เพิม่เตมิในวนันดั
หมายยืน่และหากมคีา่ใชจ้่ายในการถ่ายเอกสารหรอืแปลเอกสารหรอืถ่ายรูปเพิม่เตมิใดๆ ผูส้มคัร
จะตอ้งเป็นผูชํ้าระคา่ใชจ้า่ยน ัน้ๆ ดว้ยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  

2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ

    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 

 



 
- โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้

ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง  
- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่่ากวา่ 3 หนา้   
- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของ

ทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่  
- ท่านที่มปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นตอ้งส่งใหก้ับบรษัิททัวร์ หากมกีารสูญหาย 

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้   
o สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ 20 ปี  
- ใชสํ้าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสําเนาสตูบิัตรดว้ย

และกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ํางาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
o สําเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สําเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o สําเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  
o หนงัสอืรบัรองการทํางาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อัตราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรับรองการทํางานออกมาไม่
เกนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดย
ระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลา
และ สําเนาบตัรประจําตัวราชการ 1 ชดุ (หนังสอืรับรองการทํางานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วี
ซา่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาทะเบยีนการคา้ หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกจิการคา้ หรือ สําเนา
หนังสอืรับรองบรษัิท โดยจะตอ้งคัดสําเนามาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่ พรอ้มฉบับแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชพีหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสามี พรอ้ม แสดงสําเนา

ทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีน

สมรสพรอ้มแสดงสําเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุร
ดว้ยกนั ควรคัดหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลักฐานการทํางานและ
หลักฐานทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชีแ้จง
การรับรองค่าใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสัมพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสัมพันธใ์กลช้ดิ 
หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หากความสัมพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธ
การยืน่คํารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบัน  

เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรับรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) 
 

o หลกัฐานการเงนิ   

 



 
• สเตทเมน้ท ์(Bank Statement) บญัชอีอมทรพัย ์ออกโดยธนาคารอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั และออก

ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและตอ้งมตีราประทบัจากธนาคาร (ยอดเงนิไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั)  
*** สถานทูตไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิ
เพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา 
- กรณีรับรองค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครัว ตอ้งขอหนังสอืรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมาย

รับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพันธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถานทตูอกี 
1 ฉบับดว้ย โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสํีาเนาสมดุบัญชกีารเงนิส่วนตัวประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนังสอืรับรองจาก
ธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบชุือ่และความสัมพันธช์ีแ้จงต่อสถานทูตเป็น
ลายลักษณ์อกัษรดว้ย 

• เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาหรือมารดา) ตอ้งขอหนังสือยนิยอมใหลู้กเดนิทางไป
ต่างประเทศออกโดยเขตหรืออําเภอจากผูป้กครองบดิาหรือมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมี
หนังสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไม่ได ้
เดนิทางทัง้กับบดิาและมารดา ทัง้คู่จะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับผูอ้ ืน่โดยมี
การรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

• กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็น
ผูด้แูลบตุร  

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้ง
ใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
*** กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
*** เมือ่ท่านไดช้ําระเงนิค่ามัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

***กรณีที่ผูสู้งอายุ 75 ปีขึน้ไปยืนยันที่จะเดนิทาง บรษัิทฯจะดําเนินการและแนะนําใหย้ื่นวีซ่าก่อนวัน
เดนิทางมากกวา่ 45 วัน และตอ้งจ่ายค่าทัวรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทาง 21 วัน ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านหรอืออกไม่
ทันตามกําหนดวันเดนิทางมผีลทําใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และจะไม่
รับผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษัิทฯจะ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณี
นี*้** 

***กรณีผูส้งูอาย ุ75 ปีข ึน้ไป ทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วซีา่  เนือ่งจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน 
และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการทําประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจา่ยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีา่ (ราคาขึน้อยูก่ับบรษัิท
ฯ ประกันนัน้ๆ) หลังจากยืน่วซีา่แลว้ รอการดําเนนิการประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสง่ใบฟอรม์ (Health 
Form) เพือ่ไปตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูกําหนด หลังจากนัน้รอผลการพจิารณาวซีา่ ทัง้นีว้ซีา่
ขึน้อยูก่บัผลของสขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบคุคล ซึง่วันรับผลวซีา่ไมส่ามารถ
ระบไุด ้
กรณีของผูถ้อืบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชสํ้าหรับเดนิทางเพือ่ธรุกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทัวรจ์ะตอ้งยืน่ 
วซีา่ท่องเทีย่ว เนื่องจากการท่องเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบท่องเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใชบ้ัตรเอ
เบค (APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมายเหต  ุ หากย ืน่วซี ่าทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) ทา่นอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมตั  ิเน ือ่งจากตามเง ือ่นไขวซี ่าประเทศออสเตรเลยี จะยดึตามวซี ่าลา่สุด แลว้จะยกเลกิวซี ่าเก า่
โดยอตัโนม ตั )ิ  ท ั�งน ี�ข ึ�นอย ู่ก บัด ุลพ นิ จิของลูกค า้ในการ ต ดัสนิใจ  ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 

 

http://thailand.embassy.gov.au/


 
 
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้ง
ใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
*** หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
*** กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
*** เมือ่ท่านไดช้ําระเงนิค่ามัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านจะตอ้งแจง้ความจํานงแก่บรษัิททัวรใ์ห ้
ทราบล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวันยืน่วซีา่และท่านไมส่ามารถนําหนังสอื
เดนิทางมาแสดงไดท้ัน ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วัตถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
จรงิและจะคนืใหท้่านหลังจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก  ***                       
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