
 

 

รหัสทัวร JWT1902693 
ทัวรนิวซีแลนด PRO NEW ZELAND SPRING SEASON 
6 วัน 3 คืน (MH) 
หอคอยสกาย   หมูบานชาวฮอบบิท   โรโตรัว   ศูนยวฒันธรรมชาวเมารี 
อะโกรโดม   ถํ้าหนอนไวตาโม 
 

 
 

 
 



 

 

 
- หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) ที่สงูถึง 328 เมตรสัญลักษณของโอคแลนด 
- หมูบานของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณเบื้องหลังของสถานที่ถายทํา

ภาพยนตรไตรภาคฟอรมยักษ 
- โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 
- รับประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมาร ีพรอมชมโชวการแสดงของชาวเผาเมารี 
- ศูนยวัฒนธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ศูนยวัฒนธรรมและศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของชาวเมาร ี
- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารมเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพรอมชมการแสดงตัดขนแกะ 
- ถํ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) ถํ้าที่มีหนอนเรืองแสงเปลงประกายเปนลาน ๆ ตัว 

 
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 
14.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเตอรสายการบินมาเลเซีย แอรไลนพบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

  (สําหรับทานใดที่เดินทางวันที่ 4 – 9 ธันวาคม 2562 นัดพบกันเวลา 11.30 
น.) 

 
17.15 น. ออกเดินทางสูเมืองอ็อคแลนดประเทศนิวซีแลนดโดยสายบินมาเลเซีย แอรไลน

เที่ยวบินที่ MH783/MH131(17.15-20.30/23.25-13.40+1)ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 17.15 ชั่วโมงบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผอนบน
เครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องทีเ่มืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

 (สําหรับทานใดที่เดินทางวันที่ 4 – 9 ธันวาคม 2562 จะเดินทางเที่ยวบินที่ 
MH789/MH145 (14.15-17.30/20.45-12.05+1)) 

 
วันที่2 อ็อคแลนด - เขาอีเดน - สะพานฮารเบอร – หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY 

TOWER)  
13.40 น.  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ประเทศนิวซีแลนด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง 
 นําทานชมเมืองอ็อคแลนดเมืองที่ใหญอันดับหน่ึง เปนเมืองที่สําคัญทางดานการคา     

การศึกษา การเงิน นําทานขึ้น เขาอีเดน (Mt.Eden)ภูเขาไฟที่ดับแลว ที่สามารถ



 

 

มองเห็นทิวทัศนของเมืองไดทั้งเมืองแบบ 360 องศา นําทานชมทาเรือริมอาวที่
สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮารเบอรนําทานผานชมยาน 
Queen streetที่ เปนถนนสายสําคัญยานการคา และตึกสําคัญของเมือง 
หลังจากน้ันนําทานขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 
เมตร โดดเดนเปนสัญลักษณสงางามของโอคแลนด สกาย ทาวเวอร จัดเปนสิ่ง
ปลูกสรางที่สูงที่สุดในซีกโลกใต เปดใหบริการตั้งแตเดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดย
ดานบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอคแลนดไดกวางไกลกวา 80 
กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแหงน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ ซึ่ง
ประกอบไปดวย คาสิโน ที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง รานอาหาร บาร คาเฟ� 
และโรงแรม เรียกไดวามีครบทุกอยางไวคอยใหบริการ 

 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  นําทานเขาสูท่ีพักAuckland City Hotelหรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่3 อ็อคแลนด- หมูบานฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชวการ

แสดงของชาวเมารีพรอมอาหารคํ่า 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองมาตามาตา (Matamata)เยี่ยมชม หมูบานของชาวฮอบบิท (HOB-

BITON MOVIE SET)สัมผัสประสบการณ เบื้ องหลั งของสถานที่ ถ ายทํ า
ภาพยนตรไตรภาคฟอรมยักษ เรื่อง ลอรด ออฟ เดอะ ริงส และ เดอะ ฮอบบิต ขอ
ผูกํากับ เซอรปเตอร แจคสัน ใหทานไดชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟารมเล้ียงแกะ 
ที่มีพื้นที่มากกวาพันเอเคอร ประกอบกับวิวทิวทัศนของเทือกเขา ไคไมเรนจ 
(Kaimai Ranges)อันตระการตา นําชมหมูบานฮอบบิทในภาพยนตรดังเรื่อง 



 

 

The Hobbit มีจํานวน 44 หลัง แตละหลังถูกออกแบบใหแตกตางกันไป บางหลัง
ก็ปกคลุมไปดวยหญาและบางหลังก็ปลูกดอกไมสวยงามหนาบาน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
นําทานเดินทางตอสู เมืองโรโตรัว (Rotorua)เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพ มีชาว

เมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมากเพราะเปนเมืองที่มีความรอนจากใตดินที่สามารถปรุง
อาหารไดโดยการนําเน้ือสัตวไปฝงในดินที่มีความรอนสูงจนกวาจะสุก อาหารน้ีชาว
เมารีเรียกวาฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ
ของเกาะเหนือที่นักทองเที่ยวนิยมมามากที่สุดนําทานสู ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี 
(TE PUIA)ซึ่งเปนศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม 
และการทอเครื่องนุงหม พรอมชมบอน้ําพุรอน บอโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรยที่
เกิดขึ้นจากพลังความรอนใตพิภพที่พวยพุงจากพื้นดินโดยผสมแรธาตุตางๆตาม
ธรรมชาติ นําทานเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผานฟารมเลี้ยงแกะ ฟารมกวาง 
ฟารมวัว และเนินเขานอยใหญสูเมืองไวโตโมที่มีถํ้าหนอนเรืองแสงอันเปนแหลง
ทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียง 

 
 
 
 
เย็น              รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมโชวการแสดงของชาว

พ้ืนเมืองเมารี  
พัก Ibis Hotel Rotoruaหรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่4 โรโตรัว -อะโกรโดม -เมืองเทาโป-ทะเลสาบเทาโป - นํ้าตกฮูกา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานสู อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารมเลี้ยงแกะใหญแหงหน่ึงของเมืองโรโตรัว 

ชมการแสดงของแกะพันธุตางๆที่เดินเรียงรายบนเวทีใหทานชมและโชว
ความสามารถของสายพันธุ ใหทานสัมผัสถึงความนารักของการป�อนอาหารเจา
แกะตัวนอย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการตอนแกะโดย



 

 

สุนัขแสนรูนําทานเดินทางสู เรนโบว สปริง (RAINBOW SPRINGS)สถาน
อนุรักษพันปลาเทรา ที่มีปลาเทรานับหม่ืนตัวจากทะเลสาบมาวางไขตามธรรมชาติ 
และทานยังสามารถชมตนเฟรนสีเงินซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศนวิซีแลนด  

 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต  
  นําทานเดิน ทางสู เมืองเทาโป (Taupo)เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ นําทานชม 

ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo)ทะเลสาบน้ําจืด ที่ใหญที่สุด ของประเทศ
นิวซีแลนดและเปนแหลงที่อยูของปลาเทราสีรุง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบ
เกิดจากการที่ภูเขาไฟ ระเบิด แลว ทําลายสวนยอดของภูเขาไฟไปเมือ่ราว 2,000 
ปมาแลว ตั้งอยูใกลกับตนน้ําไวกาโต ซึ่ง เปนแมน้ําที่ยาวที่สุด ในนิวซีแลนด นํา
ทานชมนํ้าตกฮูกา (Huka Falls) ตนน้ําของแมน้ําไวกาโต ไหลผานชั้นหิน ที่เปน
หนาผาสูง 11 เมตร เปนน้ําตกที่สวยงามอีกแหงหน่ึง ซึ่ง บริเวณน้ีมีกิจกรรมที่นา
ตื่นเตนคือการน่ังเรือเร็วเจ็ทโบท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ 
(Bungy Jump) ที่เปนกิจกรรมยอดฮิตของนักทองเทีย่วทีม่าถึงประเทศนิวซีแลนด  

  (Option:การเลนกิจกรรมพาดโผน อาทิเชน รายการเรือเร็วเจ็ทโบท (Huka Jet 
Boat ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท) หรือกระโดดบันจี้ (Bridge Bungy 
Jump)ราคาโดยประมาณ 4,500 บาท สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มไดที่
หัวหนาทัวร) 

 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พัก Lakeland Resort Taupoหรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่5 เมืองไวโตโม - ถาไวโตโม - อ็อคแลนด - ถนนควีนสตรีทมอลล-สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานออกเดิน ทางเมืองไวโตโม (Waitomo)ที่มีสถานที่สําคัญอีกแหงที่จะพลาดไมไดเมื่อมา

เท่ียวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด คือ เขาชมถํ้าไวโตโม(Waitomo Glow-
worm Caves)ถํ้าที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนไดดูดาวอยูใตโลก นอกจากน้ี
ยังมีหินงอก หินยอยที่งดงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถํ้าไวโตโมมีอายุมากกวา 
30 ลานปนําทานลองเรือ ชมถํ้าอันเงียบสงบซึ่ง เปนที่อยูของหนอนเรืองแสงนับ
ลานๆตัว ที่อยูตามผนังถํ้า สองแสงประกายระยิบระยับ เหมือนกับดวงดาวบน
ทองฟ�ายามคํ่าคืน 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิว BBQ 
  นําทาน เดินทางกลับสู เมืองออคแลนดเมืองที่ใหญเปนอันดับหน่ึง เปนเมืองที่

สําคัญทางดานการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนดชมอาวที่สวยงามเต็มไป
ดวยเรือนับรอยลําจากนั้นใหทานชอปปم�งอยางอิสระในยานใจกลางเมืองบน ถนนค
วีนสตรีทมอลล NEW MARKET และ VICTORIA MARKETอิสระใหทานได 
ชอปปم�งเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส ซึ่งเปนแหลงขายสินคา
นานาชนิด และรานคาปลอดภาษ ีที่มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อมากมาย 

 
 
 



 

 

เย็น  อิสระอาหารคํ่าใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ 
นําทานเดินทางสูสนามบินอ็อคแลนด เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว

เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
22.40 น. ออกเดินทางจากเมืองอ็อคแลนด กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซีย แอรไลน

เท่ียวบินที ่MH130/MH784(22.40-06.05+1/09.00-10.15)ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 13.25 ชั่วโมงบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผอนบน
เครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องทีเ่มืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

 
วันที่6 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
10.15น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกไทยและมัคคุเทศกทองถิ่น 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

อัตราคาบริการ 
 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร (บาท / ทาน) พักหองละ 2 ทาน 

ผูใหญ 
เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
 (มีเตียง) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ  
(ไมมีเตียง) 

พัก
เดี่ยว 

วีซา 
เพ่ิม

ทานละ 
เดือน ตลุาคม 
11 – 16 ตุลาคม 2562 วันสวรรคต ร.9 51,999 51,999 50,999 9,000 รวมแลว 
19 – 24 ตุลาคม 2562 วันปยมหาราช 51,999 51,999 50,999 9,000 รวมแลว 
เดือน  ธันวาคม 
4 – 9 ธันวาคม 2562 วันพอ 51,999 51,999 50,999 9,000 รวมแลว 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
2. (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับ

พรอมตั๋วกรุปเทาน้ันไมสามารถเลื่อนวันได) 
3. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน 
4. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
5. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
6. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระที่สายการบิน 30 กิโลกรัม (ไมเกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได 7

กิโลกรัม 
7. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 1,000,000 บาท 
8. คาธรรมเนียมวีซานิวซีแลนด 3,500 บาท 
9. คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด  หากตองการยื่นวีซาเด่ียว

จายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จําเปนตองใชพาสปอรตไมยื่นพรอมคณะ ตองจายคาวีซา
เพ่ิม 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คา

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

คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 90 ดอลลารนิวซีแลนด(NZD) 
หรือประมาณ 2,000 บาท รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวน

ดังกลาว 
 -โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
 -หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยัง ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท

ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 การชําระคาบริการ 

 - กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท 
 (กรุณาสงแบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาและสําเนาหนาพาสปอรต พรอมกับหลักฐานโอนเงิน
มัดจํา 
 คาทัวร) 
 - คาทัวรสวนที่เหลือจะเรียกเก็บไมนอยกวา30 วันกอนออกเดินทาง 
 
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบ** 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไม
สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และ
ในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น  
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศนิวซีแลนด  
ขณะนี้ตัวแทนพิจารณาวีซาไดยายไปเมืองปกก่ิง ประเทศจีน ทุกอยางตองเปน

ภาษาอังกฤษเทาน้ัน  
และการพิจารณาอาจจะนานกวาเดิม รบกวนทุกทานเตรียมเอกสารใหเรียบรอย เพ่ือ

ผลประโยชนของตัวทานเอง 
และย่ืนเอกสารผานศูนยย่ืนวีซา (TTSERVICE New Zealand) ยังตองนําเลมพาสปอรตไป
รูดเลมเหมือนเดิม แตจะไมนําเลมเขาสถานฑตู สวนผลวีซาจะสงมาทางที่บริษัทฯ เปน E-Visa 

(กระดําษ A4) 
**หากทานใดตองการใชพาสปอรต เพ่ือเดินทางรบกวนแจงกบับรษิทัฯ ลวงหนา เพื่อดําเนินการ

คืนทานกลับไป** 
 
หมายเหตุ  บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นวีซาแบบกรุปหรือแบบครอบครัวเทานั้น หากทานใดตองใช
พาสปอรต จําเปนตองยื่นวีซาเด่ียว ตองเสียคาใชจายเพ่ิมทานละ 3,500 บาท/ทานแบบกรุป
หรือแบบครอบครัวเทาใดสปอรตจาเปนนว ี

1 . หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไปพรอมสําเนา 1 
ชุดและ 

2 . มีหนาวางติดกัน อยางนอย 2 หนาถามีหนังสือเดินทางเลมเกา รบกวนถายเรคคอรดใน
เลมแนบมาดวย 

3 . รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 
 3. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน)**ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน** 
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CON-
CERN” แทน 
การใชชื่อของแตละสถานฑูต)**ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน** 
หากเปนภาษาไทย หรือ ทะเบียนการคาภาษาไทย ตองแปลที่สถาบันที่ไดรับรองการแปล
ที่ถูกตองตามสถานฑูตตองการเทาน้ัน 

3.1กรณีที่เปนพนักงานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ :ใช หนังสือรับรองการ
ทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น) ระบุตําแหนงอัตราเงินเดือน วันที่
เร่ิมเขาทํางานมีอายุไมเกิน1เดือน 



 

 

3.2กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ/เจาของรานคา: ใช สําเนาหนังสือรับรอง
บริษัทฯหรือสําเนาทะเบียนพาณิชยที่มีรายช่ือผูเดินทางและวัตถุประสงคของบริษัท (ที่คัด
ไวไมเกิน 6 เดือน) แปลเปนภาษาอังกฤษ  
3.3 กรณีเกษียณอายุ:ใช หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทํางาน พรอมฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษหรือพิมพโดยผูเดินทาง เปนภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชื่อและ
ที่อยูของนายจาง ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนลาสุด พรอมแนบ สําเนาบัตร
ขาราชการบํานาญ (ถาม)ี 

 3.4 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา: ใช หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาน้ัน วากําลัง
ศึกษาอยู ระบุชั้นปที่ศึกษาพิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้นมีอายุไมเกิน 1 เดือน หรือ กรณีปด
เทอมใชสําเนาบัตรนักเรียน พรอมแปลภาษาอังกฤษ 

3.5 กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระตองพิมพ หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับ
อาชีพปจจุบัน เปนภาษาอังกฤษ โดยชี้แจงวา คาขายเกี่ยวกับอะไร รานคาตั้งอยูที่ใด 
เปดดําเนินการมาแลวกี่ป มีรายไดตอเดือนเทาไร พรอมแนบ สําเนาเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี มาดวย  

4. หลักฐานการเงิน(ประเภทออมทรัพย) 
4.1 ขอสเตทเมนท (Bank statement) เปนภาษาอังกฤษเทานั้น ออกจากธนาคาร 
ยอนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน(Bank Certificate)ที่ออก
จากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชีที่ถูกตองตรงตรงตามหนาพาสปอรต พรอม
ประทับตราจากธนาคาร (ทุกทานตองมีหลักฐานการเงินในการยื่นวีซา) 
4.2 กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย(Bank Guarantee) เปน
ภาษาอังกฤษ แตอยางไรก็ตามโดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝ�ายท่ี
มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจง
ตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย ) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร / สําเนาเปลี่ยนช่ือ 
หรือนามสกุล (ถามี)  พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
หมายเหตุ.. ตองแปลจากสถาบันที่ไดรับรองการแปลที่ถูกตองเทานั้น  
6. สําเนาทะเบียนบาน(พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ) 



 

 

7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
8. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 16ปบริบูรณ: 

8.1 สูติบัตรพรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ไดรับรองการแปลเทานั้น) 
 8.2 หากไมไดเดินทางกับบดิา หรือ มารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ 
มารดา ผูที่ 
ไมไดเดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหเทานั้น เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมา 
เปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 8.3 หากไมไดเดินทางทั้งบิดาและมารดา พรอมกันทั้งคู จะตองมีหนังสือยินยอมจาก
บิดา และ มารดาทั้งคู อนุญาตใหเดินทางกบัใคร โดยใหทางอําเภอออกใหเทานัน้ เปน
ภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน 
(ขอมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอรมวีซา สําคัญมาก ขอใหทุกทานตอบความ

จริง แลวสงกลับใหเจาหนาที)่ 
 
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   
........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ป    
สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................. 
4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................
รหัสไปรษณีย  ................ 
โทรศัพทบาน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา 
...................................................................................................................... 
ที่อยู..........................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ............................. 
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา     (.....) มาย      

   (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู 
 ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อ-นามสกุล .................................................................  วัน-เดือน-ปเกิด .......................... 
ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) 
........................................................................................................................... 
โทรศัพทที่บาน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดวยกัน   กรุณาระบ ุ
 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................   ความสัมพันธ ........ 
 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................   ความสมัพันธ ........ 



 

 

8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบสุถาบันการศกึษา 
...................................................... 
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 หองพักผูใหญ3ทาน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอง    
 10.6 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง    
11. อาหาร        ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู ไมทานสัตวปก ทานมังสาวิรัส 
      อ่ืนๆ............................................................ 

 


