
 

 

รหัสทัวร JWT1900693 
ทัวรนิวซีแลนด อ็อคแลนด มาตามาตา โรโตรัว เทาโป ไวโตโม  
6 วัน 3 คืน (MH) 

 
 
- หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณของโอคแลนด 
- หมูบานของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณเบ้ืองหลังของ

สถานที่ถายทําภาพยนตรไตรภาคฟอรมยักษ 
- โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยูเปน

จํานวนมาก 
- รับประทานอาหารท่ีปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมโชวการแสดงของชาวเผาเมารี 
- ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนยวัฒนธรรมและศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของ

ชาวเมารี 
- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารมเล้ียงแกะของเมืองโรโตรัวพรอมชมการแสดงตัดขนแกะ 
- ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) ถ้ําที่มีหนอนเรืองแสงเปลงประกายเปน

ลาน ๆ ตัว 



 

 

วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  
14.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเตอรสายการบิน มาเลเซีย แอรไลน พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

17.15 น. ออกเดินทางสูเมืองอ็อคแลนด ประเทศนิวซีแลนด โดยสายบิน มาเลเซีย แอรไลน 
เท่ียวบินที่ MH783/MH131 (17.15-20.30/23.25-13.40+1) ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 17.15 ช่ัวโมง บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพักผอนบน
เคร่ือง แวะเปล่ียนเครื่องทีเ่มืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

 
วันที่2 อ็อคแลนด - เขาอีเดน - สะพานฮารเบอร – หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER)   

13.40 น.  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ประเทศนิวซีแลนด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง 

 นําทานชมเมืองอ็อคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหน่ึง เปนเมืองที่สําคัญทางดาน
การคา     การศึกษา การเงิน นําทานขึ้น เขาอีเดน (Mt.Eden) ภูเขาไฟที่ดับแลว 
ที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมืองไดท้ังเมือง  แบบ 360 องศา นําทานชม
ทาเรือริมอาวท่ีสวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮารเบอร นําทานผาน
ชมยาน Queen street ที่เปนถนนสายสําคัญยานการคา และตึกสําคัญของเมือง 
หลังจากน้ันนําทานข้ึนชม หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 
เมตร โดดเดนเปนสัญลักษณสงางามของโอคแลนด สกาย ทาวเวอร จัดเปนส่ิง
ปลูกสรางที่สูงท่ีสุดในซีกโลกใต เปดใหบริการต้ังแตเดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดย
ดานบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอคแลนดไดกวางไกลกวา 80 
กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแหงน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของ สกายซิต้ีคอมเพล็กซ ซึ่ง
ประกอบไปดวย คาสิโน ที่เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง รานอาหาร บาร คาเฟ� 
และโรงแรม เรียกไดวามีครบทุกอยางไวคอยใหบริการ 

เย็น   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
  นําทานเขาสูที่พัก Auckland City Hotel หรือระดับใกลเคียง   

วันที่3 อ็อคแลนด - หมูบานฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชวการแสดงของ
ชาวเมารีพรอมอาหารค่ํา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองมาตามาตา (Matamata) เย่ียมชม หมูบานของชาวฮอบ
บิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณเบ้ืองหลังของสถานที่ถาย
ทําภาพยนตรไตรภาคฟอรมยักษ เร่ือง ลอรด ออฟ เดอะ ริงส และ เดอะ ฮอบบิต 



 

 

ขอผูกํากับ เซอรปเตอร แจคสัน ใหทานไดช่ืนชมพ้ืนที่อันสวยงามของฟารมเล้ียง
แกะ ที่มีพ้ืนท่ีมากกวาพันเอเคอร ประกอบกับวิวทิวทัศนของเทือกเขา ไคไมเรนจ 
(Kaimai Ranges) อันตระการตา นําชมหมูบานฮอบบิทในภาพยนตรดังเร่ือง 
The Hobbit มีจํานวน 44 หลัง แตละหลังถูกออกแบบใหแตกตางกันไป บาง
หลังก็ปกคลุมไปดวยหญาและบางหลังก็ปลูกดอกไมสวยงามหนาบาน 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน  
นําทานเดินทางตอสู เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใต
พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมากเพราะเปนเมืองที่มีความรอนจากใตดินท่ี
สามารถปรุงอาหารไดโดยการนําเน้ือสัตวไปฝงในดินที่มีความรอนสูงจนกวาจะสุก 
อาหารน้ีชาวเมารีเรียกวาฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเปนเมือง
ทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะเหนือท่ีนักทองเที่ยวนิยมมามากท่ีสุด นําทานสู ศูนย
วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเปนศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของชาวเมารี 
อาทิ การแกะสลักไม และการทอเคร่ืองนุงหม พรอมชมบอน้ําพุรอน บอโคลน
เดือด ส่ิงมหัศจรรยท่ีเกิดข้ึนจากพลังความรอนใตพิภพท่ีพวยพุงจากพ้ืนดินโดย
ผสมแรธาตุตางๆ ตามธรรมชาติ นําทานเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัว ผานฟารม
เล้ียงแกะ ฟารมกวาง ฟารมวัว และเนินเขานอยใหญสูเมืองไวโตโมท่ีมีถ้ําหนอน
เรืองแสงอันเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง 
 
 
 

 
เย็น              รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมโชวการแสดงของชาวพ้ืนเมือง
เมารี  

พัก Ibis Hotel Rotorua หรือระดับใกลเคียง 
วันที่4 โรโตรัว - อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ําตกฮูกา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานสู อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารมเล้ียงแกะใหญแหงหน่ึงของเมืองโรโต
รัว ชมการแสดงของแกะพันธุตางๆท่ีเดินเรียงรายบนเวทีใหทานชมและโชว
ความสามารถของสายพันธุ ใหทานสัมผัสถึงความนารักของการป�อนอาหารเจา
แกะตัวนอย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการตอนแกะโดย



 

 

สุนัขแสนรู นําทานเดินทางสู เรนโบว สปริง (RAINBOW SPRINGS) สถาน
อนุรักษพันปลาเทรา ท่ีมีปลาเทรานับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไขตามธรรมชาติ 
และทานยังสามารถชมตนเฟรนสีเงินซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศนิวซีแลนด  
 
 
 
 

 
เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต  
  นําทานเดิน ทางสู เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ นําทานชม 

ทะเลสาบ เทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ําจืด ทีใ่หญท่ีสุด ของประเทศ
นิวซีแลนดและเปน แหลงที่อยูของปลาเทราสีรุง (Rainbow Trout) ซึง่ทะเลสาบ
เกิดจากการท่ีภูเขาไฟ ระเบิด แลว ทําลายสวนยอดของภูเขาไฟไปเม่ือราว 2,000 
ปมาแลว ต้ังอยูใกลกับตนน้ํา ไวกาโต ซ่ึง เปนแมน้ําที่ยาวที่สุด ในนิวซีแลนด นํา
ทานชมน้ําตกฮูกา (Huka Falls) ตนน้ําของแมน้ําไวกาโต ไหลผานช้ันหิน ท่ีเปน
หนาผาสูง 11 เมตร เปนน้ําตกท่ีสวยงาม อีกแหงหน่ึง ซึง่ บริเวณน้ีมีกิจกรรมท่ีนา
ต่ืนเตนคือการน่ังเรือเร็วเจ็ทโบท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจ้ี 
(Bungy Jump) ที่เปนกิจกรรมยอดฮติของ นักทองเท่ียวท่ีมาถึง ประเทศ
นิวซีแลนด  

  (Option: การเลนกิจกรรมพาดโผน อาทิ เชน รายการเรือเร็วเจ็ทโบท (Huka 
Jet Boat ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท) หรือ กระโดดบันจี ้(Bridge 
Bungy Jump) ราคาโดยประมาณ 4,500 บาท สามารถติดตอ สอบถามขอมูล
เพ่ิมไดท่ีหัวหนาทัวร) 

เย็น   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
พัก Lakeland Resort Taupo หรือระดับใกลเคียง 

 
วันที่5 เมืองไวโตโม - ถาไวโตโม - อ็อคแลนด - ถนนควีนสตรีทมอลล - สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานออกเดิน ทางเมืองไวโตโม (Waitomo) ทีมี่สถานท่ีสําคัญอีกแหงท่ีจะ
พลาดไมไดเม่ือมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด คือ เขาชมถ้ําไวโตโม
(Waitomo Glowworm Caves) ถ้ําท่ีมีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนไดดูดาว
อยูใตโลก นอกจากน้ียังมีหินงอก หินยอยท่ีงดงามที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ถ้ําไว



 

 

โตโมมีอายุมากกวา 30 ลานปนําทานลองเรือ ชมถ้ําอันเงียบสงบซ่ึง เปนที่อยูของ
หนอนเรืองแสงนับลานๆตัว ท่ีอยูตามผนังถ้ํา สองแสงประกายระยิบระยับ 
เหมือนกับดวงดาวบนทองฟ�ายามค่ําคืน 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิว BBQ 
  นําทาน เดินทางกลับสู เมืองออคแลนด เมืองที่ใหญเปนอันดับหน่ึง เปนเมืองที่

สําคัญทางดานการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนดชมอาวท่ีสวยงามเต็มไป
ดวยเรือนับรอยลําจากน้ันใหทานชอปปم�งอยางอิสระในยานใจกลางเมืองบน ถนนค
วีนสตรีทมอลล NEW MARKET และ VICTORIA MARKET อิสระใหทานได ช
อปปم�งเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส ซ่ึงเปนแหลงขายสินคา
นานาชนิด และรานคาปลอดภาษี ที่มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย 

 
 
 
 
 
 
เย็น   อิสระอาหารค่ําใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ 

นําทานเดินทางสูสนามบินอ็อคแลนด  เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

22.40 น. ออกเดินทางจากเมืองอ็อคแลนด กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน มาเลเซีย แอรไลน 
เท่ียวบินที่ MH130/MH784 (22.40-06.05+1/09.00-10.15) ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 13.25 ช่ัวโมง บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพักผอนบน
เคร่ือง แวะเปล่ียนเครื่องทีเ่มืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

 
วันที่6 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

 
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกไทยและมัคคุเทศกทองถ่ิน 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล * 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร (บาท / ทาน) พักหองละ 2 ทาน 

ผูใหญ 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 
 (มีเตียง) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ  
(ไมมี
เตียง) 

พัก
เด่ียว 

วีซา 
เพ่ิม
ทานละ 

เดือน พฤษภาคม 
17-22 พฤษภาคม 
2562 

 47,9
99 

47,999 46,999 8,50
0 

รวม
แลว 

22-27 พฤษภาคม 
2562 

 47,9
99 

47,999 46,999 8,50
0 

รวม
แลว 

เดือน  มิถุนายน 
19-24 มิถุนายน 
2562 

 47,9
99 

47,999 46,999 8,50
0 

รวม
แลว 

22-27 มิถุนายน 
2562 

 47,9
99 

47,999 46,999 8,50
0 

รวม
แลว 

เดือน กรกฎาคม 
12-17 กรกฎาคม 
2562 

*วัน
เขาพรรษา 

49,9
99 

49,999 48,999 8,50
0 

รวม
แลว 

25-30 กรกฎาคม 
2562 

*วันพอ ร. 10 49,9
99 

49,999 48,999 8,50
0 

รวม
แลว 

เดือน  สิงหาคม 
10-15 สิงหาคม 
2562 

*วันแม
แหงชาติ 

49,9
99 

49,999 48,999 8,50
0 

รวม
แลว 

11-16 สิงหาคม 
2562 

*วันแม
แหงชาติ 

49,9
99 

49,999 48,999 8,50
0 

รวม
แลว 

20-25 สิงหาคม 
2562 

 47,9
99 

47,999 46,999 8,50
0 

รวม
แลว 



 

 

เดือน กันยายน 
21-26 กันยายน 
2562 

 47,9
99 

47,999 46,999 8,50
0 

รวม
แลว 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 

2. (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgrade ที่น่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

3. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน 
4. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
5. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
6. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระท่ีสายการบิน 30 กิโลกรัม (ไมเกิน2ช้ิน) ถือข้ึนเคร่ืองได 7

กิโลกรัม 
7. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 1,000,000 บาท 
8. คาธรรมเนียมวีซานิวซีแลนด 3,500 บาท 
9. คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเท่ียวประเทศนิวซีแลนด  หากตองการย่ืนวีซาเด่ียว

จายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ จําเปนตองใชพาสปอรตไมย่ืนพรอมคณะ ตองจายคาวีซา
เพ่ิม 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตาง ๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คา

โทรศัพท เปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 90 ดอลลารนิวซีแลนด(NZD) หรือ
ประมาณ 2,000 บาท รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง



 

 

พอใจของทาน 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
 การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

 -   โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยัง ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 

กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 การชําระคาบริการ 

 - กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท 
 (กรุณาสงแบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาและสําเนาหนาพาสปอรต พรอมกับหลักฐานโอนเงิน
มัดจํา 
 คาทัวร) 
 - คาทัวรสวนที่เหลือจะเรียกเก็บไมนอยกวา 30 วันกอนออกเดินทาง 
 
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา) 
**กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ** 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไม
สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และ
ในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ารประกอบการขอวีซา
ประเทศนิวซีแลนด  
ขณะน้ีตัวแทนพิจารณาวีซาไดยายไปเมืองปกก่ิง ประเทศจีน ทุกอยางตองเปนภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน  
และการพิจารณาอาจจะนานกวาเดิม รบกวนทุกทานเตรียมเอกสารใหเรียบรอย เพ่ือ
ผลประโยชนของตัวทานเอง 



 

 

และย่ืนเอกสารผานศูนยย่ืนวีซา (TTSERVICE New Zealand) ยังตองนําเลมพาสปอรตไป
รูดเลมเหมือนเดิม แตจะไมนําเลมเขาสถานฑูต สวนผลวีซาจะสงมาทางท่ีบริษัทฯ เปน E-Visa 
(กระดําษ A4) 
**หากทานใดตองการใชพาสปอรต เพ่ือเดินทางรบกวนแจงกับบริษัทฯ ลวงหนา เพ่ือดําเนินการ
คืนทานกลับไป** 
 
หมายเหตุ  บริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนวีซาแบบกรุปหรือแบบครอบครัวเทาน้ัน หากทานใดตองใช
พาสปอรต  
จําเปนตองย่ืนวีซาเด่ียว ตองเสียคาใชจายเพิ่มทานละ 3,500 บาท/ทานแบบกรุปหรือแบบ
ครอบครัวเทาใดสปอรต จาเปนนวี 

1 . หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนข้ึนไป พรอมสําเนา 1 ชุด 
และ   

2 . มีหนาวางติดกัน อยางนอย 2 หนา ถามีหนังสือเดินทางเลมเกา รบกวนถายเรคคอรดใน
เลมแนบมา  
  ดวย 

3 . รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาว ไมสวมเคร่ืองประดับ 
 3. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) **ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน** 
     หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CON-
CERN” แทน  
     การใชช่ือของ แตละสถานฑูต) **ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน** 
     หากเปนภาษาไทย หรือ ทะเบียนการคาภาษาไทย ตองแปลที่สถาบันท่ีไดรับรองการแปลท่ี 

       ถูกตองตามสถานฑูตตองการเทาน้ัน  
3.1 กรณีที่เปนพนักงานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ : ใช หนังสือรับรองการ
ทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน) ระบุตําแหนง อัตราเงินเดือน วันที่
เร่ิมเขาทํางาน มีอายุไมเกิน 1 เดือน  
3.2 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ/เจาของรานคา: ใช สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ 
หรือ สําเนาทะเบียนพาณิชย ที่มีรายช่ือผูเดินทางและวัตถุประสงคของบริษัท (ที่คัดไวไม
เกิน 6 เดือน) แปลเปนภาษาอังกฤษ  
3.3 กรณีเกษียณอายุ: ใช หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทํางาน พรอมฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษ หรือพิมพโดยผูเดินทาง เปนภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ช่ือและที่
อยูของนายจาง ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนลาสุด พรอมแนบ สําเนาบัตร
ขาราชการบํานาญ (ถามี) 



 

 

 3.4 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา: ใช หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาน้ัน วากําลัง
ศึกษาอยู  
       ระบุช้ันปที ่
       ศึกษา พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน มีอายุไมเกิน 1 เดือน หรือ กรณีปดเทอมใชสําเนา
บัตร 
       นักเรียน พรอมแปลภาษาอังกฤษ 

3.5 กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพ หนังสือช้ีแจงเก่ียวกับ
อาชีพปจจุบัน เปนภาษาอังกฤษ โดยช้ีแจงวา คาขายเก่ียวกับอะไร รานคาต้ังอยูท่ีใด เปด
ดําเนินการมาแลวก่ีป มีรายไดตอเดือนเทาไร พรอมแนบ สําเนาเก่ียวกับการเสียภาษี มา
ดวย  

4. หลักฐานการเงิน (ประเภทออมทรัพย) 
4.1  ขอสเตทเมนท (Bank statement) เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน ออกจากธนาคาร 
ยอนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ท่ีออก
จากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชีที่ถูกตองตรงตรงตามหนาพาสปอรต พรอม
ประทับตราจากธนาคาร (ทุกทานตองมีหลักฐานการเงินในการย่ืนวีซา) 
4.2 กรณีท่ีเดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย (Bank Guarantee) เปน
ภาษาอังกฤษ แตอยางไรก็ตามโดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝ�ายท่ี
มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงิน พรอมระบุช่ือและความสัมพันธช้ีแจง
ตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย ) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร / สําเนาเปล่ียนช่ือ หรือ  
    นามสกุล (ถามี)  พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  
     หมายเหตุ.. ตองแปลจากสถาบันที่ไดรับรองการแปลที่ถูกตองเทาน้ัน  
6. สําเนาทะเบียนบาน (พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
8. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 16 ปบริบูรณ:  

8.1 สูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ไดรับรองการแปลเทาน้ัน) 
 8.2 หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ 
มารดา ผูที่   
                ไมไดเดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหเทาน้ัน เปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมา 
               เปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  



 

 

 8.3 หากไมไดเดินทางทั้งบิดาและมารดา พรอมกันทั้งคู จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา 
และ มารดาท้ังคู อนุญาตใหเดินทางกับใคร โดยใหทางอําเภอออกใหเทาน้ัน เปนภาษาอังกฤษ 
หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน 
(ขอมูลตรงน้ีทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอรมวีซา สําคัญมาก ขอใหทุกทานตอบความจริง 
แลวสงกลับใหเจาหนาท่ี) 
 
 
 
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   
........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปเกิด ..........................................  อายุ .................... ป   สถานท่ีเกิด 
................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................. 
4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................
รหัสไปรษณีย  ................ 
โทรศัพทบาน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง ..................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน หรือรานคา 
...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย 
............................. 
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา     (.....) มาย     (.....) อยูกินฉันสาม-ี
ภรรยา   (.....) แยกกันอยู 
 ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส 
ช่ือ-นามสกุล .................................................................  วัน-เดือน-ปเกิด .......................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (ท่ีติดตอไดสะดวก) 
........................................................................................................................... 
โทรศัพทที่บาน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดวยกัน   กรุณาระบุ  



 

 

 ช่ือ-นามสกุล ...................................................................   ความสัมพันธ ........ 
 ช่ือ-นามสกุล ...................................................................   ความสัมพันธ ........ 
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา 
...................................................... 
ที่อยู................................................................................................................................... 
................................................................................................................................โทรศัพท 
................................... 
9. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม  ไมเคย     เคย ประเทศ
............................................................ 
(ขอน้ีสําคัญมาก หากขอมูลไมตรงตามความเปนจริงจะมีผลทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซาหรือออก
ไมทันวันเดินทาง) 
 ขอมูลสวนตัวเพ่ิมเติม 
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก) 
 10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN) ............หอง หรือ (DBL) ............หอง    
 10.2  หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ……..หอง 
 10.3  หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (มีเตียง) 
 10.4  หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (ไมมีเตียง) 
 10.5 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอง    
 10.6 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง    
 11. อาหาร        ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก 
 ทานมังสาวิรัส 
      อ่ืนๆ............................................................ 


