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กาํหนดการเดินทาง        วันที� 18-25 มกราคม 2561 

 

วนัแรก (18ม.ค.61) ภูเกต็ - สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช  

12.00 น. คณะพร้อมกนัที�จุดนัดพบ จากนั�นนําท่านสู่สนามบิน 

13.00 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินภูเก็ต เคาน์เตอร์สายการบินซิลแอร์ เจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับพร้อมบริการเอกสารการ

เดินทาง 

14.55 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยสายการบินซิลแอร์  เที�ยวบินที�  MI 753 

17.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�องบิน 

19.50 น. ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที�ยวบินที� SQ 297 

 

วนัที�สอง (19ม.ค.61)  ไคร้สท์เชิร์ช – เกรเมาท์   

09.30 น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เกาะใตป้ระเทศนิวซีแลนด ์เมืองที�ใหญ่เป็น

อนัดบัสามของประเทศนิวซีแลนด ์หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นาํ

ท่าน รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารออกเดินทางสู่เมือง

เกรเมาท ์เมืองแห่งคาวบอย 

15.00 น. แวะชม แคลเทิลฮิล (Castle Hill ) ซึ� งเป็นลานกองหินปูน (Lime Stone) 

จาํนวนมากตั�งเรียงรายกนัอยูใ่กลก้บัฟาร์มปศุสัตว ์หินเหล่านี� เกิดจากการ

รวมตวัของซากสัตวท์ะเลและแร่ธาตุตั�งแต่พนัปีจนถึงลา้นปี จากนั�นออกเดินทางต่อใชเ้ส้นทางอาเธอร์พาส 

(Arthur’s Pass) ซึ� งเป็นเส้นทางที�เชื�อมระหวา่งเกาะใตฝั้�งตะวนัออกสู่เกาะใตฝั้�งตะวนัตก ตลอดทั�งสายมีสีสัน

และววิทิวทศัน์ของธรรมชาติที�ตดักนัไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเขา้สู่ที�พกั Ashley Hotel หรือระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 

วนัที�สาม (20ม.ค.61)  เกรเมาท์ – ฟร้านซ์โจเซฟ - ฟ๊อก กลาเซียร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัจากนั�นออกเดินทางสู่ พูนาไคคิ ชม 

Pancake Rocks   ลกัษณะแพนเคก้ร๊อคเป็นหินปูนที�สะสมและทบัถมกนั

มานาน และประกอบกบัการกดักร่อนของนํ�า และลมทะเล เลยทาํใหก้อ้น 



 

 หินมีลกัษณะเหมือนแพนเคก้ Blow Holes   Pancake Rocks ก็คือชั�นหินที�เรียงเป็นหนา้ผาดูเหมือน 

Pancake ยกัษ ์ส่วน Blow Holes เป็นช่องที�เวลานํ�าขึ�นแลว้คลื�นซดัเขา้มา นํ�ามนัจะเขา้ช่องแลว้ถูกแรงดนั

ผลกัใหพุ้ง่ขึ�นมาเป็นนํ�าพุ จากนั�นออกเดินทางสู่ เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารออกเดินทางสู่ฟร้านซ์โจเซฟ 

บ่าย  ถึง เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ เพื�อชมธารนํ�าแขง็ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารนํ�าแขง็ที�อยูใ่น เวสตแ์ลนด ์(WESTLAND 

NATIONAL PARK) ที�อยูใ่นเขตป่าชื�นแห่งเดียวของโลก ชมความมหศัจรรยข์องธารนํ� าแขง็อนังดงาม ที�

เคลื�อนตวัลงมาอยา่งต่อเนื�องตลอดทศวรรษ และยงัเคลื�อนตวัอยา่งไม่หยดุย ั�ง ธารนํ�าแขง็สีขาวระยบิระยบัสลบั

กบัสีเขียวมรกตอนังดงาม ที�นี�เป็นเมืองเล็กๆ มีชื�อมากในเรื�องธารนํ�าแขง็ จึงทาํให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญั

ที�สุดของฝั�งตะวนัตกแห่งนี�  (สําหรับท่านที�สนใจ จะนั�งเฮลคิอปเตอร์ชมธารนํ�าแข็ง กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์ 

ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) จากนั�นออกเดินทางสู่ เมืองฟ๊อก กลาเซียร์  

18.00 น. นาํท่านเขา้สู่ที�พกั Heartland Hotel หรือระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ที�พกั 

 

วนัที�สี�  (21ม.ค.60)   ฟ๊อก กลาเซียร์ – ทะเลสาบแมทส์เทสัน - เมืองวานาก้า  - ควนีทาวน์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัจากนั�นออกเดินทางสู่ ทะเลสาบแมทส์เทสัน มีชื�อเสียงของววิที�สะทอ้น 

เพราะผนืนํ�าที�มีสีเขม้ในสระทาํใหเ้กิดภาพสะทอ้นอยา่งชดัเจนของภูเขาคุก และภูเขาทาสแมน จึงเป็นที�นิยม

ในการมาถ่ายภาพเพื�อใชเ้ป็นโปสการ์ดกนั ซึ� งววิของที�นี�ไดถู้กส่งออกไปจาํหน่ายยงัทั�วประเทศ 

12.00 น. ถึงเมืองวานากา้ รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านเดินเล่นและชอ้ปปิ� งในเมืองวานาก้า และทะเลสาบ

วานาก้า เมืองที�สามารถเดินเพียงหา้นาทีจากใจกลางเมืองก็จะถึงยงัตวั

ทะเลสาบใหญ่ซึ�งติดอยูใ่นอนัดบัสี�ของประเทศ ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

เทือกเขาอนัสูงชนัจากเขตอุทยานแห่งชาติเมาทแ์อสไพริง และคลาคลํ�าไป

ดว้ยผูค้นจากทั�วทุกสารทิศในฤดูกาลเล่นสกี ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทาง

สู่ควนีทาวน์  

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเขา้สู่ที�พกัโรงแรม 

 Hearland Hotel หรือระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 

 

วนัที�ห้า (22ม.ค.61)   ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้ – แอร์โร่ทาวน์ - ขึ�นบนยอดเขาบ๊อบพคี 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านชมเมืองควนีทาวน ์ชมทะเลสาบวาคาตีปู (lake wakatipu) 

อยูใ่นเมืองควนีส์ทาวน์ มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั2ของเกาะใต ้มีระดบัความลึกถึง380ม เกิดจากการละลายของ

ธารนํ�าแขง็เช่นเดียวกนักบัทะเลสาบอื�นๆในละแวกนี�  ความที�มีระดบันํ�าขึ�นลงต่างกนัไดถึ้ง12เซนติเมตรทุกๆ5

นาที สัมผสับรรยากาศนํ�าในทะเลสาบที�เห็นกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตาโรแมนติกสวยงาม 

 

 

 



 

11.45 น.  เตรียมพร้อมขึ�นเรือที�ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื�อล่องเรือกลไฟโบราณ ที�มีอายเุก่าแก่กวา่ร้อยปี เพื�อชม

ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู และยงัคงใชถ่้านหินเป็นเชื�อเพลิงในการเดินเรืออยูเ่หมือนเดิม ซึ� งในอดีตเป็น

เรือที�ใชข้นถ่านหิน พร้อมชมทศันียภาพของเมืองควนีส์ทาวน์  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม  

 หลงัอาหารชมการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้ พร้อมให้อาหารและถ่ายรูปกบัแกะ

อยา่งใกลชิ้ด พร้อมชมการสาธิตการตดัขนแกะพร้อมทั�งเลือกชื�อสินคา้ที�วตัถุดิบ

ผลิตจากขนแกะ จากร้านคา้ซึ� งมีมากมายหลากชนิด จากนั�นล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ 

เมืองควีนส์ทาวน์ จากนั�นเดินทางสู่เมือง แอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั� งหนึ�งเคย

เป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวนันี�ก็ยงัคงมีทองอยูใ่นลาํธารขา้ง ๆ เมืองในตวั

เมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภณัฑ ์ที�จดัใหช้มถึงประวติัศาสตร์ในยคุตื�นทอง

รวมทั�งชีวติความเป็นอยูใ่นสมยันั�นที�น่าสนใจคือ เรื�องราวของนกัขดุทองชาว

จีนที�มา ตื�นทองกบัเขาดว้ยเหมือนกนัถนนที�สาํคญัคือ บกักิ�งแฮมสตรีท 

(Backingham Street) ซึ� งมีสถานที�สาํคญัร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยูส่อง

ฝั�ง จากนั�นเดินทางเรียบแม่นํ� าคาวารัวแวะถ่ายรูปที�สะพานประวติัศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ� งสถานที�แห่งนี� เป็น

ตน้กาํเนิดของกีฬา บั�นจี�จ ั�ม กีฬาทา้ทายความหวาดเสียว (ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบั�นจี�จั�ม ไม่ได้รวมอยู่ใน

ค่าบริการทวัร์)  

17.00 น. นาํท่าน ขึ�นบนยอดเขาบ๊อบพคี ใหท้่านไดน้ั�งกระเชา้กอนโดล่า ชมววิบนยอดเขาบอ๊บพีค และรับประทาน

อาหารคํ�า International  Seafood Buffet ณ ภตัตาคารบนยอดเขา หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั Hearland 

Hotel หรือระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

  

วนัที�หก (23ม.ค.61)  ควนีทาวน์ – ครอมเวลล์ – โอมารามา – แอชเบอร์ตัน - ไคร้สท์เชิร์ท 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองค

รอมเวลล์ ใหท้่านแวะซื�อผลไมน้านาชนิด มีทั�งผลไมส้ด และผลไม้

อบแหง้ของนิวซีแลนด ์ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหวา่งทาง

ท่านสามารถชมววิทิวทศัน์สองขา้งทางที�สวยงามเหมือนภาพวาดของ

นิวซีแลนด ์ผา่นชมทุ่งหญา้ที�เลี�ยงมา้ ววัและเลี�ยงแกะที�แสนน่ารัก 

ผา่นเมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไมข้องนิวซีแลนด ์แวะชมทะเลสาบปู

คากิ เป็นทะเลสาบที�มีความสวยงามมากดั�งภาพวาดอีกแห่งหนึ�งของ

นิวซีแลนด์ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง แบบบาร์บีคิว 

บ่าย นาํท่านสู่ เทคาโป (TEKAPO LAKE) ทะเลสาบเทคาโปเป็น

ทะเลสาบที�มีชี�อเสียง  ท่านจะไดช้มทะเล สาบที�มีสีเขียวอมฟ้า ที�

เรียกวา่ ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นทะเลสาบ

ที�สวยที�สุดในนิวซีแลนด ์เพราะความสวยงามแบบที�สุดของที�สุด

บนพื�นที�กวา้งใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั�งอยูสู่งจาก 

 



  

 ระดบันํ�าทะเลประมาณ 700 เมตร นํ�าในทะสาบยงัคงสีเทอควอยซ์ซึ� งจะเห็นไดช้ดัเจนกวา่ตอนไหน ๆ ก็เมื�อ

แสงอาทิตยต์กกระทบสะทอ้นกบัผวินํ�า สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ที�นํ�าชะลงมาระหวา่งทางที�ไหลลงมาจาก

ยอดเขานั�นเองที�สร้างโทนสีฟ้าสวยๆ ใหก้บัทะเลสาบแห่งนี�   ชมโบสถ์ของคนเลี�ยงแกะแสนดี ““Church of the 

good Shepherd”” เป็นโบสถห์ลงัเล็กและเล็กที�สุดในนิวซีแลนด ์ตั�งอยูริ่มทะเลสาบ มองแวบแรกคลา้ย

กระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที�ตั�งอยูโ่ดดเดี�ยวหลงัเดียวไม่ไดท้าํใหโ้บสถห์ลงันี� เหงาเลย เพราะตลอดทั�ง

วนัจะมีนกัท่องเที�ยวขบัรถแวะเวยีนเขา้มาถ่ายรูปเป็นที�ระลึกไม่ไดข้าด ชื�อของโบสถ ์ไดม้าจากคาํที�ใชเ้รียก 

‘พระเยซู’ วา่เป็นคนเลี�ยงแกะที�แสนดี ตามคติในพระคมัภีร์ใหม่ของ

คริสตศ์าสนา ประกอบกบัดินแดนเกาะใตใ้นแถบนี�  อาชีพ

เกษตรกรรมเลี�ยงแกะเป็นอาชีพและรายไดห้ลกันาํความเจริญมาสู่

ภูมิภาคนี� เป็นอยา่งมาก จนคนเลี�ยงแกะทั�งหลายสมควรไดรั้บการยก

ยอ่งเชิดชูดว้ย ศาสนสถานอนัมีที�ตั�งที�น่าประทบัใจแห่งนี� ใกล้ๆ กนัยงั

มี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ “Sheepdog memorial” สร้างดว้ยทอง

สาํริด สร้างไวเ้พื�อเป็นการยกยอ่งคุณความดีของสุนขัแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ� งใจดีวา่พื�นที�อนักวา้ง

ใหญ่ไพศาลที�ไดก้ลายมาเป็นอู่ขา้วอู่นํ� าของชาวบา้นถึงทุกวนันี�  ก็มีเจา้คอลลี�เหล่านี� นี�เองที�ช่วยบุกเบิกที�ทาํกิน 

จนกระทั�งไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (245 กิโลเมตร) ระหวา่งทางหากพอมีเวลา 

แวะผา่นเมืองแอชเบอร์ตนั (ASHBURTON) แหล่งรวมสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากแกะ อาหารเสริม สินคา้

พื�นเมือง ผลไมส้ด /แหง้ ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อของฝากของที�ระลึก ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมือง

ไคร้สทเ์ชิร์ช จนกระทั�งเดินทางถึง เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม IBIS CHRISTCHURCH หรือ

 ระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

 

วนัที�เจ็ด (23ม.ค.61)   ซิตี�ทวัร์ ไคร้สท์เชิร์ท – ช้อปปิ� ง  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั  หลงัอาหาร นาํท่านซิตี�ทวัร์ เมืองไคร้สท์

เชิร์ช ที�ไดรั้บสมญานามวา่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  เมืองไคร้สท์

เชิร์ช เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศนิวซีแลนด ์เมืองที�ไดชื้�อวา่เป็น 

“เมืององักฤษนอก เกาะองักฤษ” สถานที�น่าเที�ยวชม คือ สวนสาธารณะ

แฮกลย์ี ศาลาวา่การประจาํเมือง ความงามของแม่นํ�าเอวอน สวน

พฤกษศาสตร์  

12.00 น.  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร 

บ่าย  นาํท่านชมววิทิวทศัน์ของเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช บนยอดเขาแคชเมียร์ ท่านจะไดส้ัมผสัอากาศบริสุทธ์บนเนินเขา 

พร้อมกบัชมววิทิวทศัน์ของเมืองไคร์ทเชิร์ชไดโ้ดยรอบ จากนั�นอิสระท่านชอ้ปปิ� ง เลือกซื�อสินคา้ที� 

หา้งสรรพสินคา้ เวสตฟิ์ล (WESTFIELD) ตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควร 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร จากนั�นนาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรม IBIS CHRISTCHURCH หรือระดบั

 เดียวกนั (พกัห้องละ 2 ท่าน)  

 

  



 

วนัที�แปด (25ม.ค.61) ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ - ภูเกต็ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

12.00 น.  เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  เที�ยวบินที�  SQ 298  

17.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี�ยนเครื�องบิน 

18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ ภูเกต็ โดยสายการบินไทย  เที�ยวบินที� MI 758 

19.20 น. เดินทางกลบัถึงภูเก็ต... โดยสวสัดิภาพ  

 
อตัราค่าบริการ   

สําหรับคณะเดินทาง 15 ท่าน  

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ  95,900 บาท  พกัห้องละ  2 ท่าน  

เด็ก (อายุตํ�ากว่า 12 ขวบ)  ราคาท่านละ 76,900 บาท (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ไม่มีเตียง : พกั 2 ผู้ใหญ่+1เด็ก)  

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 15,000 บาท 

 

สําหรับคณะเดินทาง 20 ท่าน  

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ  89,500 บาท  พกัห้องละ  2 ท่าน  

เด็ก (อายุตํ�ากว่า 12 ขวบ)  ราคาท่านละ 71,900 บาท (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ไม่มีเตียง : พกั 2 ผู้ใหญ่+1เด็ก)  

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 15,000 บาท 

 

สํารองการจอง  ก่อนวนัที� 30 ตุลาคม 2560  :  มัดจาํท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาพาสปอร์ต 

 
อตัราค่าบริการนี�รวม 

 ค่าตั�วเครื�องบินไป – กลบั ชั�นประหยดั ตามสายการบินที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี  

 ค่าโรงแรมที�พกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 

 ค่าอาหาร และเครื�องดื�มตามรายการที�ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์ 

 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

 ค่าทริปคนขบัรถวนัละ NZ5/วนั/คน (ตลอดทั�งทริปประมาณ NZ35 หรือ ประมาณ 900 บาท) 

 ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 



 

 

เอกสารในการยื�นขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื�นวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพื�อทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เนื�องจากการยื�นขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื�นวซ่ีา 10 วนัทําการ) *** 

1. สําหรับบุคคลทั�วไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านที�มีพาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ�ม, พื�นหลงั

เป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายที�สแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ที�ทาํงาน / ที�อยู ่เพื�อใชใ้นการยื�นขอวีซ่า 

 กรณีที�ผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ�มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีที�คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร  

 สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ, นามสกลุ (ถา้มี)  

 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์ หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั�งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ที�ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนํามาใช้ยื�นวซ่ีาได้  

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัที�ท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านั�น) 

 1.  กรณทีี�เป็นพนักงานบริษทัทั�วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดอืน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชื�อกิจการ และชื�อผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณทีําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือชี�แจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               

4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั�นๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื�นต่อสถานทูตได ้  

2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที�เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั�วไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน  

(ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั�น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั�น  

3. สําหรับเดก็ ที�ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิ�มเติมดงันี� ) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางที�ทาํจากที�วา่การอาํเภอ (ถา้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ�ง ไม่ตอ้งทาํ)  

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ�ากวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้)  

 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)   

 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 

 กรณีที�บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สังกดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  

 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั�งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  

 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับบุคคลที�ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ�นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั�นตอ้งเปลี�ยนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที�กองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื�นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวี

ซ่าขึ�นอยู่กบัทางสถานทูต) 

 



 

หมายเหตุวซ่ีา 

 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 20 ปี เป็น เดี�ยว ครอบครัวละ 5,100 บาท 

 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านั�น ค่าวซ่ีาท่านละ 2,900 บาท 

 กรณีที�ผู้เดนิทาง มตีั�วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ต้องยื�นวซ่ีาเดี�ยว ค่าวซ่ีาท่านละ 5,100 บาท 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที�ระบุเพื�อผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั�งนี�ทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเตมิทางบริษทัใคร่

ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกนั 
 

 

 


