รหัสทัวร์นิวซีแลนด์ NZL125

Beautiful of Kiwi Land
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS
เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62
นิวซีแลนด์เกาะเหนือ | เวลลิงตัน| น ้าตกฮูก้า | หมูบ่ ้ านของชาวฮอบบิท | ถ ้าหนอน
เรื องแสงไวโตโม่ | อ็อคแลนด์
เริ่มต้ นเพียง

58,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เวลลิงตัน
วันที่ 2. เวลลิงตัน – พิพิธภัณฑ์เทปาป้า – เขาวิคทอเรี ย - เมืองพัลเมอร์ สตัน นอร์ ท
วันที่ 3. ทะเลสาบเทาโป – น ้าตกฮูก้า - TE PUIA - เรนโบว์ สปริ ง – อโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของชาวพื ้นเมืองเมารี
วันที่ 4. หมูบ่ ้ านของชาวฮอบบิท – ถ ้าหนอนเรื องแสงไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์
วันที่ 5. อ็อคแลนด์ – สะพานฮาร์ เบอร์ – เขาอีเดน - ช้ อปปิ ง้ ย่านควีนส์ สตรี ท – สนามบิน
วันที่ 6. อ็อคแลนด์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์ - เวลลิงตัน
12.30 น.
15.30 น.
18.55 น.
19.45 น.

คณะมาพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ Q เช็คอินกรุ๊ ปของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์
(SQ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทและหัวหน้ าทัวร์ ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 977
***คณะออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 15.40 น.***
เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเวลลิงตัน
***คณะออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 08 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 19.15 น.***
ออกเดินทางสูเ่ มืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ SQ 247
***คณะออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 20.05 น.***

วันที่ 2 เวลลิงตัน – พิพธิ ภัณฑ์ เทปาป้า – เขาวิคทอเรีย - เมืองพัลเมอร์ สตัน นอร์ ท
12.10 น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติเวลลิงตัน เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
***คณะเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 10 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 13.10 น. ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เทปาป้า (Te Papa) ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สดุ ในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีที่นาเสนอเรื่ องราวต่างๆของชาวเมารี
และประวัติความเป็ นมาของประเทศนิวซีแลนด์ได้ อย่างน่าสนใจอิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นและช้ อปปิ ้งใจกลางเมือง จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสูเ่ ขาวิคทอเรี ย (Mt. Victoria) ชมสวนสาธารณะและวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอย่างกว้ างไกล บ้ านเรื อนที่ตงั ้
อยูบ่ นเนินเขา รายล้ อมด้ วยท่าเรื อน ้าลึก อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง ชมตึกรัฐสภาที่เป็ นรูปรวงผึ ้งที่แปลกตา และ
ชมอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่สวยงาม จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยังเมืองพัลเมอร์ สตัน นอร์ ท (Palmerston North)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DISTINCTION HOTEL PALMERSTON NORTH หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พกั

ทะเลสาบเทาโป – นา้ ตกฮูก้า - TE PUIA - เรนโบว์ สปริง – อโกรโดม - ชมโชว์ การ
แสดงของชาวพืน้ เมืองเมารี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ซึง่ เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นแหล่งที่อยูข่ องปลาเทร้ า
สีร้ ุ ง นาท่านชมนา้ ตกฮูก้า (Huka Fall) อันงดงามของแม่น ้าไวคาโตที่ไหลเชี่ยวกราดผ่านช่องเขาแคบและชันหิ
้ นสูงลงมากลายเป็ น
น ้าตกที่งดงามนักโดยเฉพาะยามต้ องแสงแดด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรั ว (Rotorua) ซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
TE PUIA ศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์การฝี มือของชาวเมารี ไม่ว่าจะ
เป็ น การแกะสลักไม้ หรื อการทอเครื่ องนุง่ ห่มที่เป็ นเอกลักษณ์ พร้ อมชมบ่อน ้าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิง่ มหัศจรรย์ที่เกิดขึ ้นจากพลังความ
ร้ อนใต้ พิภพที่พวยพุง่ จากพื ้นดินโดยผสมแร่ธาตุตา่ งๆตามธรรมชาตินาความร้ อนจากใต้ พิภพมาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวันอีกหนึง่ วิถี
ที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาถิ่น คือสามารถปรุงอาหารจากการนาเนื ้อสัตว์ไปฝั งในดินที่มีความร้ อนสูงจนกว่าจะสุกและนามารับประทานได้
โดยชาวเมารี เรี ยกอาหารประเภทนี ้ว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากอาหาร การแสดง ที่น่าสนใจของชนเผ่าพื ้นเมืองที่เรี ยกว่าเมารี นี ้แล้ ว โรโต
รัวยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สาคัญของเกาะเหนืออีกด้ วย จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริ ง (Rainbow Springs) สถาน
อนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาเทร้ าท์นบั หมื่นตัวที่มาวางไข่ตามธรรมชาติบริ เวณทะเลสาบ อีกทังยั
้ งสามารถชมต้ นเฟิ ร์ นสีเงินซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ได้ อีกด้ วย จากนันน
้ าท่านสู่ อโกรโดม (Agrodome) ฟาร์ มเลี ้ยงแกะใหญ่แห่งหนึง่ ของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของ
แกะพันธุ์ตา่ งๆที่เดินเรี ยงรายบนเวทีให้ ทา่ นชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้ า
แกะตัวน้ อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้ อนแกะโดยสุนขั แสนรู้ จากนันเดิ
้ นทางกลับสู่ เมืองโรโตรัว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง พร้ อมชมโชว์ การแสดงของชาวพืน้ เมืองเมารี
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั COPTHORNE HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 หมู่บ้านของชาวฮอบบิท – ถา้ หนอนเรื องแสงไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์
เช้ า

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันน
้ าท่านตามรอยหนังดังลอร์ ด ออฟ เดอะ ริ งส์ และ เดอะ ฮอบบิท สัมผัสสถานที่ถ่ายทา ณ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท แห่งเมือง
มาตามาตา (Hobbiton Movie Set) ฟาร์ มเลี ้ยงแกะอันกว้ างใหญ่ และธรรมชาติอนั งดงามของเทือกเขาไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges)
นาชมหมูบ่ ้ านฮอบบิทในภาพยนตร์ ดงั เรื่ อง The Hobbit ที่เรี ยงรายอยูม่ ากถึง 44 หลัง แต่ละหลังมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป บ้ างก็
ปกคลุมไปด้ วยหญ้ าและบ้ างก็ประดับด้ วยไม้ ดอกอันงดงามหน้ าบ้ าน เป็ นบรรยากาศเมืองเล็กน่ารักที่ชวนไปสัมผัสยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางผ่านบรรยากาศธรรมชาติที่กลมกลืนในวิถีชีวิตแบบคนท้ องถิ่นทังฟาร์
้ มเลี ้ยงแกะ ฟาร์ มกวาง ฟาร์ มวัว และเนินเขาน้ อย
ใหญ่ ไปยังเมืองไวโตโม่ (Waitomo)ที่ตงของถ
ั้
้าหนอนเรื องแสงอันลือชื่อที่ห้ามพลาดในการมาเยือนเมืองนี ้ นาท่านเข้ าชม ถา้ หนอน
เรื องแสงไวโตโม่ (Waitomo Caves) ถ ้าที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ ยากของหนอนเรื องแสงนับล้ านตัว ที่พากันเปล่งแสง
เป็ นประกายระยิบระยับ ดัง่ ดวงดาวบนท้ องฟ้ าที่เปร่ งประกายยามค่าคืน โดยล่องเรื อเข้ าไปในถ ้าพร้ อมทังมี
้ มคั คุเทศก์ท้องถิ่นบรรยาย
และนาชมถ ้าอันเงียบสงบ อีกทังความงดงามของถ
้
้าหินงอกหินย้ อยนวัตกรรมจากธรรมชาติที่รอการไปเยือนของนักท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองอ็อคแลนด์ (Auckland) เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึง่ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางสาคัญในด้ าน ทังการค้
้
า การศึกษา
การเงิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั AUCKLAND CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

อ็ อ คแลนด์ – สะพานฮาร์ เบอร์ – เขาอี เ ดน - ช้ อ ปปิ ้ ง ย่ า นควีน ส์ สตรี ท –
วันที่ 5
สนามบิน
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
23.55 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตัง้ อยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตาและอ่าวมานูเกาเป็ นเมืองที่สาคัญ
ทางด้ านการค้ า การศึกษา การเงิน นาท่านชมท่าเรื อริ มอ่าวอันงดงามที่เต็มไปด้ วยเรื อน้ อยใหญ่นบั ร้ อยลาที่เทียบท่าอยู่ ท่านจะสามารถ
มองเห็นสะพานฮาร์ เบอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึ ้นชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดบั แล้ ว จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์ทงเมื
ั ้ องได้ อย่างชัดเจนในแบบพาโนราม่า จากนันน
้ า
ท่านเข้ าสูใ่ จกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์ แนล ถนนที่เป็ นที่ตงของบ้
ั้
านเรื อน ร้ านค้ าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ า
ต่างๆตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึง่ เป็ นแหล่งขายสินค้ านานาชนิดมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยังสนามบิน
ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์ (NZ) เที่ยวบินที่ NZ 282
***คณะออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 10 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 00.50 น. ของวันเดินทางที่ 6***
***คณะออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 24 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 01.20 น. ของวันเดินทางที่ 6 โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ 282***

วันที่ 6 สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ
06.40 น.

เดินทางถึงเมืองสิงคโปร์ จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ
***คณะออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 24 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 06.45 น.***

09.35 น.

ออกเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ) เทีย่ วบินที่ SQ 972
***คณะออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 24 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.45 น.***

11.05 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
***คณะออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 24 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.10 น.***

อัตราค่ าบริการ Beautiful of Kiwi Land
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

58,900.58,900.58,900.36,900.วันที่ 10-15 ต.ค. 62
69,888.69,888.69,888.47,900.วันที่ 24-29 ต.ค. 62
69,888.69,888.69,888.47,900.วันที่ 08-13 พ.ย. 62
69,888.69,888.69,888.47,900.วันที่ 22-27 พ.ย. 62
69,888.69,888.69,888.47,900.วันที่ 02-07 ธ.ค. 62
69,888.69,888.69,888.47,900.วันที่ 06-11 ธ.ค. 62
69,888.69,888.69,888.47,900.วันที่ 20-25 ธ.ค. 62
79,888.79,888.79,888.52,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
วันที่ 05-10 ก.ย. 62

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

5,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.8,900.-

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ ไทยโกทราเวล จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7313137 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
บริ ษทั พิคเจอร์ เร็ สค์ เอเชีย จากัด
สุ นนั ท์ ธีระโรจนารัตน์

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
281-234498-5
904-2-01211-1

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศนิวซีแลนด์ ยกเว้ นกรณีดังกล่ าว
1. กรณีท่ ลี ูกค้ ามีวีซ่าแล้ ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าวีซ่าให้ ทุกกรณี
2. กรณีลูกค้ าทาวีซ่าผ่ านทางบริ ษัท แต่ ไม่ ได้ ออกตั๋วกรุ๊ ปกับทางบริ ษัทและไม่ ได้ เดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ ป ทางบริ ษัทขอเก็บ
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 6,000 บาท
3.กรณีท่ ลี ูกค้ าทาวีซ่ากับทางบริษัทแล้ วไม่ สามารถเดินทางได้ ทุกกรณี ทางบริษัทขอเก็บค่ าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 6,000 บาท

9.

ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ (20 NZD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 NZD)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรื อศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย

3.

นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคุณสมบั ติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่า ยที่ ไม่สามารถเรี ย กคื น ได้ คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ ค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีข นาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ นิวซแ
ี ลนด์
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 20 ว ันทาการ
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ื เดินทาง (Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุ
1. หน ังสอ
้
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด
การใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า ควรนามาประกอบการยืน
(หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลังขาว
่ อน
เท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
แทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
้ า
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย์ สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ยอดเงินในบัญช ี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชต
ี่ ไี ม่ครบ
ี้ จง
6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชแ
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชม
้ า
3.4 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือน ของคน
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ออกค่าใชจ่้ ายให ้ พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
ี ระแสรายว ันและบ ัญชฝ
ี ากประจา**
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชก
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญาเชา่ ที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

่ื -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
จะต ้องคัดหนังสอ
หน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนังสอ
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอมให ้
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบ
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ

่ เท่านน
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ นิวซแ
ี ลนด์
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
ั ชาติปัจจุบัน ................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

ี ชวี ต
หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ อ
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใสช
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….........….....…..…

11. ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้ขอวีซา่
……………………………………………………………………………………………………….........…….....……
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………..........……
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้.......................................อีเมล...........................................
ี ปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
.......................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
ื่ ทีอ
ชอ
่ ยู่ พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน กรุณากรอกชอ
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………..................….……
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……..............….……
วัน/เดือน/ปี ทเี่ ริม
่ ทางาน (สาหรับนั กเรียน กรอกวัน/เดือน/ปี ทเี่ ริม
่ หลักสูตร) ......................................
กรณีเกษียณ ระบุวน
ั /เดือน/ปี ทท
ี่ า่ นเกษียณ .............................................................
ี เก่า (ภายใน 10 ปี ) (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
13. อาชพ
.......................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
ชอ
่ ยู่ (ทีท
่ างานเก่า)
…………………………………………………………………………………………………………..................….……
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……..............….……
วัน/เดือน/ปี ทเี่ ริม
่ ทางาน ...................................วัน/เดือน/ปี ทอ
ี่ อกจากงาน.................................

14. ข้ อมูลเกีย่ วกับครอบครัวของท่ าน
กรณีทท
ี่ านสมรส
ทัง้ จดทะเบียนและไมจดทะเบี
ยน, หยาร
เป็ นหมาย
่
่
่ าง,
้
้
1. ชือ
่ -นามสกุล คู่สมรส………………………………………………………….………….
ชือ
่ -นามสกุล (เดิม).............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................จังหวัดทีเ่ กิด ………....……………….....…........
เลขประจาตัวประชาชน......................................................................................................
สถานภาพ.........................................................................................................................
เบอรมื
์ อถือ……………………………………อิเมล...............................................................
์
หมายเลขพาสปอรต…………………………วั
นหมดอายุของพาสปอรต………………..………
์
์

2. ชือ
่ -นามสกุล บุตร (1)………………………………………………………………….
ชือ
่ -นามสกุล (เดิม).............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................จังหวัดทีเ่ กิด ………....……………….....…........
เลขประจาตัวประชาชน......................................................................................................
สถานภาพ.........................................................................................................................
เบอรมื
์ อถือ……………………………………อิเมล...............................................................
์
หมายเลขพาสปอรต…………………………วั
นหมดอายุของพาสปอรต………………..………
์
์

3. ชือ
่ -นามสกุล บุตร (2)………………………………………………………………...
ชือ
่ -นามสกุล (เดิม).............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................จังหวัดทีเ่ กิด ………....……………….....…........
เลขประจาตัวประชาชน......................................................................................................

สถานภาพ.........................................................................................................................
เบอรมื
์ อถือ……………………………………อิเมล...............................................................
์
หมายเลขพาสปอรต…………………………วั
นหมดอายุของพาสปอรต………………..………
์
์
ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
15. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

ิ )
มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร/ผู ้เชญ
ื่ ..................................................
กรุณาระบุชอ
วัน/เดือน/ปี เกิด ..............................................
ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………………….
ความสม

ทีอ
่ ยู.่ .................................................................................................................................
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เงินสด

เงินสด

เช็คเดินทาง

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

บัตรเครดิต

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************

่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้

