
 

 

 
 
 
 
 
 

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ
ครอมเวลล์ - ควนีส์ทาวน์ - ขึน้กระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท 

ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พคีฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ 
ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมนูกุง้ลอ็บส์เตอร์ + เป๋าฮ้ือทะเลใตเ้สิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) 
 
 
 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

เดือน พฤษภาคม 2561 6 – 12, 13 – 19, 20 – 26 

เดอืน มถุินายน 2561 3 – 9, 17 – 23 

เดอืน กรกฎาคม 2561 24 – 30  (ติดต่อสอบถามราคา) 

 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ –  สนามบินอ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ( ช้ัน 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์  
พบเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี  TG 491  
 

วนัที่สอง  สนามบินอ๊อคแลนด์ -  สนามบินไคร้สเชิร์ท  - แอชเบอร์ตนั 

10.45 น.  ถึงสนามบินเมอืงอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมอืงไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์ช 
14.00 น.  ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์เท่ียวบินท่ี NZ 547 

15.25 น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์นาํท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
  (เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.)   
  เมืองไคร้สทเ์ชิร์ชเป็นเมืองท่ีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากองักฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเกาะใต ้ประเทศ

นิวซีแลนด ์มีแม่นํ้ าเอวอนไหลผา่นตวัเมืองก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีงดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุกสาย และสวน
ดอกไมส้วยงามอยู่ทัว่เมืองไปหมด จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น GARDEN CITY OF THE WORLD ทาํให้
เมืองน้ี ข้ึนช่ือเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียว มากม ายสวยง ามใน เ มื อ ง
ไคร้สทเ์ชิร์ช เช่น จตุรัสวิกตอเรีย, กีว่ีเฮา้ส์, วิหารคาธีดตลั, ข้ึนยอดเขาแคชเมียร์ เพ่ือชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นตน้  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนยก์ลางการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคญัของเกาะใต ้ประเทศ
นิวซีแลนด์ ผ่านท่ีราบทางการเกษตรอนักวา้งใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอร่ี” ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจาก
เมืองทิมารูและไคร้สทเ์ชิร์ช คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มววั เล้ียงววั ท่ีน่ี จึงเป็นแหล่ง
รวมสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากแกะ ขนแกะ และผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว อาหารเสริม และของท่ีระลึก อ่ืนๆ เชิญเยี่ยมชม
ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์ร่ี แหล่งเพาะพนัธ์ุแกะและววัท่ีสาํคญัของเกาะใต ้

ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
   นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

วนัที่สาม แอชเบอร์ตนั – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ– ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้ากอนโดล่า + ลูท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง และถือเป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศนิวซีแลนด ์มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงส่ิงท่ีทาํให้ทะเลสาบแห่งน้ีกลายเป็น
จุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนิวซีแลนด ์กเ็น่ืองจากสีเทอร์ควอยซข์องนํ้าในทะเลสาบ ท่ี
เกิดจากการละลายของนํ้ าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซ่ึงไดก้ดักร่อนชั้นหินอนัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก่อนท่ีจะ
ไหลลงสู่ทะเลสาบ และเม่ือแสงอาทิตยต์กลงกระทบกบันํ้ า สารละลายเหล่าน้ีก็สะทอ้นแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์
ท่ีสวยงาม ใกลก้นัจะมีอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิในปี ค.ศ.1968  เพ่ือเป็นการยกยอ่งคุณความ
ดีท่ีช่วยงานให้ชาวบา้นมีกินมีใชจ้นถึงทุกวนัน้ี เน่ืองจากประเทศนิวซีเเลนด ์เป็นประเทศท่ีเล้ียงเเกะไวใ้นการทาํ
การคา้ ไม่วา่จะขนแกะ เน้ือแกะ นมแกะ จึงมีผูช่้วยสาํคญัคือสุนขัตอ้นแกะ ไวส้าํหรับตอ้นแกะ และไล่หมาป่าดว้ย 
และใกล้ๆ  กนันั้น ท่านจะไดเ้ห็นโบสถข์นาดกะทดัรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท่ี์เล็ก
ท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงในปัจจุบนัยงัใชใ้นการประกอบพิธีการต่างๆ อยู ่

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารญี่ปุ่น) 
  นาํท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใตข้องนิวซีแลนด์ท่ีเต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบสีสัน

สวยงาม เชิญสัมผสักบัธรรมชาติอนังดงาม ผ่านชมทศันียภาพของทสัมนั กราเซียธารนํ้ าแข็งสายใหญ่ซ่ึงละลาย
และกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลัน่กรองนํ้ าตามธรรมชาติจนกลายเป็นนํ้ าทะเลสาบท่ีสวยงาม ผ่านชม
ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหน่ึงของนิวซีแลนด์ จนได้ช่ือว่า 
MILLION DOLLAR VIEW คลา้ยๆ กบัทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นนํ้ าท่ีละลายมาจากภูเขานํ้ าแขง็ เวลาแดดออก 
นํ้าจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดนํ้ าจะออกเป็นสีนํ้ านม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองควนีส์ทาวน์ เมือง
ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ีช่ือ THE REMARKABLES อุดมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามบนชายฝ่ัง
ของทะเลสาบวาคาติปู ทาํใหวิ้วทิวทศัน์งดงามราวกบัภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวของคนทัว่ไป และคู่
ฮนันีมูนท่ีตอ้งการความโรแมนติกแบบส่วนตวั ไม่เพียงแต่มีทศันียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งรวม
ร้านอาหารทนัสมยั ร้านกาแฟ ไนตค์ลบั แหล่งชอ้ปป้ิงและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัฤดูกาล ซ่ึงพร้อมกระตุน้
ต่อมผจญภยั สาํหรับผูรั้กการทาํกิจกรรมทา้ทายอยา่งกีฬาเอก็ซต์รีมหลากหลายประเภท  



 

 

  จากนั้นนาํท่าน น่ังกระเช้ากอนโดล่า ขึน้สู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สมัผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุม
สูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบา้นเรือนอยูด่า้นล่าง ยอดเขาสูง และทอ้งฟ้าสีสวยทศันียภาพบนยอดเขา
บ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบ้ิล ซ่ึงเป็นสถานท่ีถ่ายทาํฉากหนงัในภาพยนตร์เร่ืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยงั
เป็นเทือกเขาท่ีมีช่ือเสียงในดา้นสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต ้พร้อมสนุกสนานกับการเล่น "ลูจจ์" เป็นเคร่ืองเล่น
แสนสนุกยอดฮิตหน่ึงของชาวนิวซีแลนด ์มีคนับงัคบัให้เคล่ือนท่ีเร็วหรือชา้ไดต้ามตอ้งการ เล่นไดทุ้กเพศทุกวยั 
ความยากง่ายข้ึนอยูก่บัเสน้ทางท่ีเล่ือนไปมี 2 ระดบัคือ ระดบัง่าย จะเป็นการเล่ือนไปในเส้นทางง่ายๆ พร้อมกบัได้
ชมทิวทศัน์ 2 ขา้งทางไปด้วย ส่วนอีกระดบัคือ ระดบัท่ียากข้ึนไปอีก ด้วยเส้นท่ีลดเล้ียว คดเค้ียว ท่ีเพ่ิมความ
สนุกสนานน่าต่ืนเตน้ข้ึนไปอีก เชิญเกบ็เก่ียวประสบการณ์แสนสนุกพร้อมภาพแห่งความประทบัใจมิรู้ลืม 

 !!! ฟรี ให้ท่านได้น่ังกระเช้ากอนโดล่า ชมววิบนยอดเขาบ๊อบพคี และสนุกสนานกบัการเล่นลูท !!! 
ค่ํา รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพร้อมเมนูพเิศษกุ้งลอ็บสเตอร์ 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที่ส่ี ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พคี ฟาร์ม – ชมการตดัขนแกะ - แอร์โร่ว์ทาวน์ – ผ่านชมการ
กระโดดบันจีจั้มพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเน่ืองจากเป็นเรือท่ีมีส่วนในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็น
เพียงลาํเดียวซ่ึงเหลือตกทอดมาจากยุคท่ีการทาํเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกล
ไฟรุ่นอนุรักษ ์ท่ีใชพ้ลงังานไอนํ้ าจากถ่านหิน เป็นเคร่ืองจกัรคู่ขนาด 500 แรงมา้ ภายในเรือตกแต่งดว้ยไมแ้ละ
ทองเหลืองอยา่งงดงามเป็นเรือโดยสารเพียงหน่ึงในไม่ก่ีลาํซ่ึงเหลืออยูใ่นซีกโลกใตท่ี้ยงัคงใชพ้ลงังานจากถ่านหิน 
จากนั้นชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์พีคฟาร์ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสตัว ์วอลเตอร์พีคฟาร์มแกะบนยอดเขา
ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของประเทศนิวซีแลนด ์ชมโชวสุ์นขัตอ้นแกะจากฟาร์ม
พ้ืนเมือง ดูการทาํงานของสุนขัเล้ียงแกะ และชมการสาธิตการตดัขนแกะ ซ่ึงขนแกะน้ีถือเป็นผลิตภณัฑส่์งออกท่ีมี
ช่ือเสียงของนิวซีแลนด ์รวมทั้งสตัวน่์ารักๆ พร้อมใหอ้าหารสตัวต่์างๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีควิภายในฟาร์ม 



 

 

บ่าย  เดินทางสู่ เมอืงแอร์โร่ว์ทาวน์ ชมเมืองของนกัขดุทอง แอร์โรวท์าวน ์ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขา ท่ีน่ีเป็น
เมืองขุดทองเก่าท่ีอนุรักษเ์อาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด ในยุคต่ืนทอง ปีค.ศ. 1865 เคยมีประชากรมากกวา่ 7,000คน และเป็น
เพียงหน่ึงในเมืองขดุทองสมยัเก่า ท่ีเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง ซ่ึงไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปล่ียนรูปแบบไป
เป็นเมืองท่ีพฒันาอย่างทนัสมยั แมว้่าแอร์โรวท์าวน์เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียว จากนั้น นําท่าน
ชมการกระโดดบันจี ้(BUNGY JUMP) พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาท่ีควีนส์ทาวน์  กบัการการกระโดดบนัจ้ีจมัป์ กิจกรรม
ชวนหวาดเสียวอนัเล่ืองช่ือของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวดัใจคนกลา้ โดยมีความสูงถึง 43 เมตร        
ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นตน้กาํเนิดของการกระโดบนัจ้ีจมัป์ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก จึง
ทาํให้ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวใจกลา้หลัง่ไหลมาวดัใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งท่ีน่ียงัมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามอีกดว้ย     
ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นดว้ยความเร็วสูงไปตามแม่นํ้ าช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและ
โขดหิน ค่อนขา้งคดเค้ียวไปมาและหมุน360องศา มีการเหว่ียงคลา้ยบานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงนํ้ า ถูกคิดคน้
ข้ึนโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรือเจ็ทของท่ีน่ี ดูน่าต่ืนเตน้เร้าใจมากกว่าท่ี
อ่ืน เพราะเป็นตน้ตาํรับของเรือเจ็ท มีผูม้าทา้ทายความหวาดเสียวน้ีแลว้กว่า 2 ลา้นคน เป็นเรือท่ีไดรั้บการออก
เเบบเป็นพิเศษ ลาํตวัเรือทาํดว้ยอลูมิเนียมอยา่งหนาแน่น ใชเ้วลาในการเล่นประมาณ 1.30 ชม.          

  (สําหรับท่านใดที่สนใจกจิกรรมต่างๆ กรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์)  
ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
   นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า ควนีส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม –  เมอืงทไวเซิล  - แอชเบอร์ตนั – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ใหท่้านแวะซ้ือผลไมน้านาชนิด มีทั้งผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้ของนิวซีแลนด ์
ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหวา่งนกัท่องเท่ียว  ทางชมทิวทศันส์องขา้งทาง ท่ีสวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิวซีแลนด ์ผา่นชมทุ่งหญา้ท่ีเล้ียงมา้ ววั และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก เมืองน้ียงัมีท่ีพกั และรีสอร์ทเลก็ๆ น่ารัก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีควิ 
บ่าย  เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด์  นาํท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (SALMON 

FARM) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเล้ียงปลาแซลมอน ซ่ึงทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและ
นอกจากนั้นยงัสามารถเลือกซ้ือและชิมปลาแซลมอนสดๆ ไดอี้กดว้ย แลว้ผา่นชมทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีมีฉากหลงั



 

 

เป็นยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้ งปี จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางแวะ         
เมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนา้เดง้ เซร่ัม  
รกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภณัฑบ์าํรุงสุขภาพ และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากขนแกะ ต่างๆ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง
ไคร้สทเ์ชิร์ช 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 

 

วนัที่หก ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอะคารัว เป็นส่วนหน่ึงของ BANK OF PENINSULA ซ่ึงอยู่ในมณฑล CANTERBURY 
อนัเป็นส่วนเรียบชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะใต ้ซ่ึงรวม CHRISTCHURCH และ MT.COOK ไปดว้ย AKAROA 
นบัเป็นชุมชนแรกๆ ในแถบน้ีเดิมเป็นฝร่ังเศสมากๆ แต่ตอนน้ีคุยองักฤษหมดแลว้ กิจกรรมหลกัของท่ีน่ีคือการ
วา่ยนํ้ากบัปลาโลมาและนัง่เรือดูปลาโลมาเฮคเตอร์ท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก AKAROA เป็นเมืองท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียง
ใตข้อง CHRISTCHURCH ช่ือเมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลวา่ LONG HARBOUR เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ใน
ตวัเองโดยมีวิวชายทะเลท่ีสวยงามและผสมผสานกับกล่ินอายของฝร่ังเศสอยู่ด้วย เช่นช่ือตรอก ถนน หรือ
บ้านเรือนล้วนแต่เป็นแบบสไตล์ฝร่ังเศส จากนั้ น นําท่านล่องเรือ BLACK CAT CRUISE AKAROA 
HARBOUR CRUISE เพ่ือล่องเรือดูปลาโลมา ท่านจะไดเ้ห็นปลาโลมาพนัธ์ท่ีเล็กท่ีสุดคือโลมาพนัธ์HECTOR 
กระโดดวา่ยกนัอยา่งสนุกสนาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบตะวนัตก 
บ่าย  ให้ท่านสมัผสับรรยากาศเมืองเล็กๆ น่ารักริมทะเล หรืออิสระชอ้ปป้ิง ท่ีน่ีมีร้านขายของเล็กๆ น่ารัก เช่น ร้านขาย

หินและแร่ช่ือว่า HETTIE’S ROCK AND CRYSTAL และร้าน SHOP POT POURRI ขายของกระจุกกระจิก 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช นําท่าน ชมเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น เมืองอังกฤษนอก          
เกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจาํเมือง ชมความงามของแม่นํ้ าเอว่อน ผ่านชมสวน
พฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย ์ตั้งอยูบ่ริเวณกลางเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช นบัวา่เป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช 
นอกจากความเขียวชอุ่มและกวา้งใหญ่ไพศาลแลว้ ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้นมาเดินเล่น ออกกาํลงักายและพกัผ่อน 
โดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน ท่ีจะมีดอกไมผ้ลิบานอยา่งสวยงามมาก นาํชม พพิธิภัณฑ์แคนเทอร์เบอร่ี ตั้งอยู่



 

 

หนา้ประตูทางเขา้สวนพฤกษชาติ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี จดัแสดงเร่ืองราวของชาวเมารี และนกมวัท่ีเป็นสตัวท์อ้งถ่ิน 
ซ่ึงไดส้าบสูญไปจากโลกน้ีแลว้ และการเขา้มาตั้งรกรากของชาวยโุรปผิวขาว เป็นตน้ และประวติัศาสตร์ของการ
สาํรวจ ทางทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต)้ นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเซอร์เอด็มนัด ์ฮิลลา
รี ใชเ้ม่ือคร้ังพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตต์ั้งแสดงอยูอี่กดว้ย 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮือ้ทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 

 
 

วนัที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลีย่นเคร่ือง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.05 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม   
10.00 น. หลงัจากน้ันออกเดินทางกลบัสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์  เท่ียวบินท่ี NZ 534 
11.20 น.  เดินทางถึงสนามอ๊อคแลนด์  แวะเปลีย่นเคร่ือง เพ่ือเดินทางสู่ ประเทศไทย 
13.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG492  
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง 
 
 

 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 84,900.- 52,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 80,900.- 50,900.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตยีง ) 72,900.- 45,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 63,900.- 39,900.- 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 11,900.- 11,900.- 
 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจํานวนผู้เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** ราคานีอ้าจมีการปรับเปลีย่นในกรณทีีค่ณะผู้เดนิทางมีไม่ถงึ 15 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน คอื ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** รวมค่า วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน  *** 
ราคาไม่รวมต๋ัวคอืราคาที่ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 

**ราคาเดก็คอืเดก็ทีม่ีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์* วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

การยกเลกิและการคนืเงิน 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั  
จะไม่เกบ็ค่ามดัจํา 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจําท้ังหมด 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษัทฯ เพือ่ทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ 

*** (เน่ืองจากการยืน่ขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืน่วซ่ีา 10 วนัทําการ) *** 

1. สําหรับบุคคลท่ัวไป 



 

 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พ้ืน
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยืน่ขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หน้าแรก – หนา้ปัจจุบนั หรือใช้เอกสาร
เป็น BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ท่ีทางธนาคารออกให้ เท่าน้ัน 

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีทําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4.  กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนา

บตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ท่ีเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน  
(ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. สําหรับเด็ก ท่ีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี) 

 เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ ตอ้งมีหนังสือ
ยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)  
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีท่ีบิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

 
 
4. สําหรับบุคคลท่ีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 



 

 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

หมายเหตุวซ่ีา 
 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เด่ียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 
 กรณีท่ีผู้เดินทาง มตีัว๋เอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ต้องยืน่วซ่ีาเดี่ยว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ท้ังนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพิ้จารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    
 งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันท่ีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วัน  



 

 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพือ่ประโยชน์ในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 

 
1.  ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)........................................................................................................................................ 
     ช่ือ-นามสกลุเดิม (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)......................................................................... 
2.  สถานภาพ โสด  แต่งงานจดทะเบียน   แต่งงานไม่จดทะเบียน     

      
 หย่า                          หม้าย         

3. ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................... 
    เบอร์โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์โทรศัพท์มือถอื....................................................... 
   E-mail : .................................................................................................................................................................. 
4.  ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)...................................................................................................... 
      ช่ือสถานที่ทาํงาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 
5.   ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน/ สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................................... 
6.   ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)......................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................................. 
7.   ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................... 
      โทรศัพท์................................................................................................................................................................. 
8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย................................................................................................................................ 
      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมคร้ังนี ้(ระบุ)........................................................................................................... 
9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่  เคย                  ไม่เคย 
 
 
10. ท่านเคยโดนปฏิเสธวซ่ีาจากสถานทูตใดหรือไม่ เคย   ...................................................    
           

               ไม่เคย   
                                                               


