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GGrraanndd  TToouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh  

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ เกาะใต้ 99  วนัวนั  
 

  

 
  

 
  

บริษทัฯ เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย 
 

 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทใีหญ่อนัดบัหนึงเป็นเมอืงทสีาํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ นําท่านชมท่าเรอืรมิอ่าวที

สวยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนับรอ้ยลาํ  
  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทสีงูถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์  
  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบอืงหลงัของสถานทถ่ีายทําภาพยนตร์

ไตรภาคฟอรม์ยกัษ์  
 โรโตรวั เมอืงทเีตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

 รบัประทานอาหารทีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมาร ี

 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ซงึเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลยีงแกะใหญ่แห่งหนึงของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 

 ถาํหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถําทมีหีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั 

  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทไีดร้บัสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่นําเอว่อน ทไีหลผ่านกลาง

เมอืงอยา่งสงบเยอืกเยน็  
  ทะเลสาบเทคาโป ทผีนืนํามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนเีกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารนําแขง็จากภูเขาทมีหีมิะปกคลุม

ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ทีสดุ  
  นําท่านขนึกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชา้ทนีงัได ้4 คนระยะทางขนึสูย่อดเขา 730 เมตร    
  นําท่านขนึเรอืกลไฟโบราณ เรอืจกัรไอนําประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีายมุากว่า100 ปี ไดร้บั

สมญานามว่า “ Lady of the Lake”  
  นงัรถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ไีดร้บัการ

กล่าวขานว่าเป็นเสน้ทางซงึโอบลอ้มดว้ยภูเขาหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  
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  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธารนําแขง็ทงีดงามแห่งหนึงทสีวยงาม ชมธารนําแขง็อกีแห่งหนึงทอียูใ่นเวสตแ์ลนด ์เนชนัแนล

ปารก์ ทมีคีวามสวยงามอยูใ่นเขตป่าฝนอกีแห่งหนงึชมความมหศัจรรยข์องธาร  
  ควีนสท์าวน์ เมอืงทสีวยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีูทมีนํีาใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภเูขาสูงและมกีจิกรรมอนัน่า

ตนืเตน้ทนีักท่องเทยีวนิยมมากทสีุด อาท ิเช่นนงัเรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี  
   ชมการกระโดดบนัจีทีสะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบนัจแีห่งแรกของโลกทเีปิดทาํการใหน้ักท่องเทยีวทํา

กจิกรรมอนัน่าตนืเตน้นีจนมชีอืเสยีงไปทวัโลก  

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวทีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
  
  

กาํหนดการเดนิทาง  20 – 28 มกราคม 2661 

3 – 11 กุมภาพันธ ์2561 

      17 – 25 มีนาคม 2561 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์–ช็อปปิง 

3 
อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะโกรโดม- 

ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารคํา 

4 
โรโตรวั – ถาํหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

5 
ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์นั-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์

สุนขัตอ้นแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสท์าวน ์

6 
ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจี-เรือกลไฟโบราณ 

วอคเตอรพ์ีคฟารม์-นงักระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพคี 

7 ควีนสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

8 ฟ๊อกซ ์กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟทรานซอ์ลัไพน-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

วนัทีสองของการเดินทาง       อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปปิง 

วนัทีสามของการเดินทาง       อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี  

 ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารคํา 

 

  
  
  

15.30 น.  คณะพร้อมกันทสีนามบินสวุรรณภมูิ ชนั 4 ประตูทางเขา้ที 4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (TG) 

เจ้าหน้าทคีอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเทยีวบินท ีTG 491 
  
  
  

12.05 น.    เดินทางถึง เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบติมซํา ณ ภตัตาคารจีน 

   นาํทา่นชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองทใีหญ่อันดับหนึง เป็นเมืองทสีาํคัญทางด้านการค้า  

   การศึกษา การเงิน นาํทา่นชมท่าเรือริมอ่าวทสีวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยลาํ ชมสะพาน

   ฮารเ์บอร ์นาํทา่นผ่านชมย่าน Queen street ทเีป็นถนนสายสาํคัญย่านการค้า และตึกสาํคัญ

   ของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ทไีด้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง 

   Parnell Rose Garden สวนทรีวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจาํนวน

   มาก  หลังจากนันนาํทา่นขนึชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทสีูงถึง 328 

   เมตร โดดเด่นเป็นสญัลักษณ์สง่างามของโอค๊แลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสงิปลูกสร้างที

   สงูทสีดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตังแต่เดือนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะ

   สามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊แลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลม

   แห่งนี ถือเป็นส่วนหนึงของ สกายซิตคีอมเพลก็ซ์ ซึงประกอบไปด้วย คาสโิน ทเีปิด 

   ให้บริการตลอด 24 ชัวโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้

   คอยให้บริการ 

คํา     รบัประทานอาหารคํา อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

                   นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 
  
  
  
  
  
  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบิท (HOBBITON 

   MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบืองหลังของสถานทถ่ีายทาํภาพยนตร์ไตรภาค

   ฟอร์มยักษ์ เรือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กาํกับ เซอร์ปีเตอร์  

   แจ๊คสนั ให้ท่านได้ชืนชมพืนทอีันสวยงามของฟาร์มเลียงแกะ ทมีีพืนทมีากกว่าพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นาํชม

   หมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรือง The Hobbit มีจาํนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 

   ออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงาม

   หน้าบ้าน  

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  
   นาํทา่นเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองทเีตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี

   ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมืองทมีีความร้อนจากใต้ดินทสีามารถปรุง
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วนัทีสีของการเดินทาง       โรโตรวั – ถาํหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเชิรช ์

วนัทีหา้ของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์นั-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ-โอมาราม่า-

ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

   อาหารได้โดยการนาํเนือสตัว์ไปฝังในดินทมีีความร้อนสูงจนกว่าจะสกุ อาหารนีชาวเมารี

   เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเทยีวทสีาํคัญของเกาะเหนือ

   ทนีักทอ่งเทยีวนิยมมามากทสีดุ นาํทา่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลียงแกะ

   ใหญ่แห่งหนึงของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆทเีดินเรียงรายบนเวทใีห้ท่าน

   ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ ์ให้ท่านสมัผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้า

   แกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ 

   ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี 

   อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเครืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนาํพุร้อน บ่อโคลนเดือด สงิ

   มหัศจรรย์ทเีกิดขนึจากพลังความร้อนใต้พิภพทพีวยพุ่งจากพืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ

   ตามธรรมชาติ  
     นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 

คํา     รบัประทานอาหารทีปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพนืเมืองเมารี  
  
  
  
  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํทา่นเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขา

   น้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ทมีีถาํหนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเทยีวทมีีชือเสยีงจากนันนาํ

   ท่านเข้าชม ถาํหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถาํทมีีหนอนเรืองแสงเปล่ง

   ประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดงัดวงดาวบนท้องฟ้ายามคาํ คืนนับเป็น 

   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทหีาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถินจะนาํท่านนังเรือเข้าไปในถาํอนั

   เงียบสงบอนัเป็นทอียู่ของหนอนเรืองแสงและทา่นจะได้ชมความ งดงามของถาํหินงอก

   หินย้อยทเีกิดขนึตามธรรมชาติเป็นสถานทที่องเทยีวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งทพีลาด

   ไม่ได้  
เทียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์ีคิว  

   จากนันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด ์ 

...........น.    ออกเดินทางจากออ็คแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เทยีวบินท ี……………… 

.......... น.    ถึงสนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์  

 นาํทา่นชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ทไีด้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  

 ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจําเมือง  ชมความงามของ แม่นาํเอว่อน 

(AVON) ทไีหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเยน็ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่ 

     มีผิด  

คํา     รบัประทานอาหารคํา อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   

     นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 
 

  
  
  
  
  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



NZ GRAND TOUR  Nth-Sth 9D (TG)JAN-MAR18    PAGE 5

  

วนัทีหกของการเดินทาง       ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์ีคฟารม์ 

 นงักระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พีค 

    เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองทอียู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีทคีนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํ

   ฟาร์มเลียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปปิงสนิค้าพืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บาํรุงผิว เซรัม ครีมลาโนลิน หรือจะชือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู ่ 

   ทะเลสาบเทคาโป ทสีวยงามและเงียบสงบนาํในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางทา่น

   เรียกว่าทะเลสาบสนีาํนม สีพิเศษนีเกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนาํแขง็ของภเูขาทมีีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ ทเีจ้าของฟาร์มให้ 

   ความสาํคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนัน

   ท่านจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ทเีลก็ทสีดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ทยัีงคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   หากทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทสีวยงามราวกับภาพวาด นาํทา่นเดินทางผ่านชม 

   ทะเลสาบปูคาก ิทมีีความงดงามดังภาพวาด ให้ทา่นแวะจุดชมวิวของทะเลสาบท ี

   สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กทถ่ีายรูปได้สวยทสีดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ 

   บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ทมีียอดเขาเม้าทคุ้์กทโีดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 

   เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนาํแขง็ปกคลุมตลอดปี  

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   นาํทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนทรีาบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล ์

   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทา่นได้แวะซือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

    จากนันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

คํา     รบัประทานอาหารคํา  ณ รา้นอาหารไทย  

     นาํทา่นเข้าสู่ทพัีกโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
  
  
  
  
  
  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํทา่นเดินทางสู่ ควีนสท์าวน ์ ผ่านชม การกระโดบนัจีทีสะพานคาวารวั เป็นการกระโดด

บันจีแห่งแรกของโลกทเีปิดทาํการให้นักท่องเทยีวทาํกิจกรรมอันตืนเต้นนีจนมีชือเสียงไปทวั

โลกและเป็นกิจกรรมทจีะพลาดไม่ได้เมือท่านมาเทยีวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วย

ความสูง 43 เมตร สู่พืนนาํอนัใสและเชียวกราดใต้สะพาน (หากท่านตอ้งการทดสอบ

ความกลา้ในการกระโดดบันจ ี กรุณาติดต่อหัวหนา้ทัวร์เพอืเช็คราคาและจองล่วงหนา้) 

จากนันนาํทา่นขนึ เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอนาํประวติัศาสตร ์ TSS EARNSLAW 

1912 ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 100 ปี ได้รับสมญานามว่า “LADY OF THE LAKE” แห่ง

ทะเลสาบวาคาทปูี ซึงเป็นเรือทเีคยขนถ่านหินในสมัยก่อนให้ท่านได้ชมความงามของ

ทะเลสาบวาคาทปูีทใีนบรรยากาศแสนโรแมนติกทา่มกลางขุนเขาและสายนาํใสสะอาด 

พร้อมสมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงอีกฝังหนึงของทะเลสาบซึงเป็น วอลเตอรพ์ีค

ฟารม์ 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบี์คิว ทีวอลเตอรพ์ีคฟารม์ 
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วนัทีเจ็ดของการเดินทาง ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

วนัทีแปดของการเดินทาง ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 นาํทา่นสมัผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชนบทในฟาร์มเลียงแกะของนิวซีแลนด์โดย

การชมการแสดงสนุัขต้อนแกะทช่ีวยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์มชมการสาธิตการตดัขนแกะ 

และ ให้ทา่นได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทปีูทสีวยงามก่อน

เดินทางกลับสู่เมืองควีนสท์าวน์ นาํท่านขึน กระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขา      บอ็บสพ์คี เป็น

กระเช้าทนีังได้ 4 คนระยะทางขึนสู่ยอดเขา 730 เมตร ทา่นจะได้สัมผัสความสวยงามของ

เมืองควีนสท์าวน์ทงัเมืองในมุมสูงทที่านจะมองเหน็อาคารบ้านเรือนทปีลูกสร้างตามไหล่เขา

พร้อมกับทะเลสาบวาคาทปีูทสีวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาทปีกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว 

คํา รบัประทานอาหารคํา แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี 

 พรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์
 นาํทา่นเข้าสู่ทพัีก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพทสีวยงามระหว่างทางทเีป็นภเูขาสงู

ผ่านไร่องุ่นทนีาํมาผลิตไวน์ทมีีชือเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชม เมืองวานาก้า ริม

ทะเลสาบทสีวยงามโดยมีภเูขาสูงอยู่อีกฟากหนึงของทะเลสาบททีาํให้เป็นเมืองทมีี

ทศันียภาพทสีวยงามและน่าอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จากนันนาํทา่นเดินทางต่อไปยังเมือง

ฮาสท ์ผ่านทะเลสาบและภเูขาสงูทสีวยงามเป็นภาพทที่านจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เทียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

นาํทา่นเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธารนาํแขง็อีกแห่งหนึงทอียู่ในเวสต์แลนด์ เนชันแนล

ปาร์ก ทมีีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึงชมความมหัศจรรย์ของธารนาํแขง็ที

เคลือนลงมาอย่างต่อเนืองตลอดทศวรรษ และยังเคลอืนตัวอย่างไม่หยุด ธารนาํแขง็สีขาว

ระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอนังดงาม 
คํา    รบัประทานอาหารคําในโรงแรม 

    นาํทา่นเดินเข้าสู่ทพัีก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขียวหรือ

หยก ชาวเมารีเชือกันว่า หินสเีขียว นีจะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรง และจะนาํอาํนาจมาสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซือหยกเพอืเป็นของฝาก 

เทียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
นาํทา่นเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ทา่น นัง

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอันงดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ทไีด้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึงโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะและต้นไม้หลากสี

เปลยีนไปตามฤดูกาลทสีวยทสีดุ สลับกบัภเูขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้า

ชืนชมทวิทศัน์อันงดงามดังภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้าทาง 

คํา    รบัประทานอาหารคํา ณ รา้นอาหารไทย 
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วนัทีเกา้ของการเดินทาง ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

นาํทา่นเดินทางเข้าสู่พัก SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทยีบเทา่  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
...... น.  เดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ  

...... น. ถึงสนามบินออ็คแลนด์ เพือแวะเปลียนเครือง โดยนังรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร

ภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

14.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เทียวบนิที TG 492 
20.50 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

 

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

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง  20 – 28 มกราคม 2661 

3 – 11 กุมภาพันธ ์2561 

      17 – 25 มีนาคม 2561 

คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว 

กุมภาพนัธ2์561 

มีนาคม 2561 

ราคารวมตัว 

มีนาคม 2561 

 

ราคาไม่รวมตวัเครอืงบิน

ระหว่างประเทศ 

 (รวมตวับินภายในประเทศ

แล้ว) 

ผู้ใหญ ่ 131,900.- บาท 127,900.- บาท 101,900บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  123,900.- บาท 120,900.- บาท 92,900บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 113,900.- บาท 110,900.- บาท  82,900- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 109,900.- บาท 106,900.- บาท   78,900.- บาท 

หอ้งพกัเดยีวเพมิท่านละ   25,900.- บาท  25,900.- บาท   25,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านท ี3 ลด    2,000.- บาท    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรอื วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยนืวซี่าเดยีวกรุณาจ่ายเพมิ  2,500 บาท หรอืมเีหตุ

จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยนืวซี่าก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธเิฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นนั (เงอืนไขการยนืวซี่าขนึอยู่

กบัเอกสารของท่าน ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

*** การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่าน ขนึไป หากผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญ่ตาํกว่า 15 ทา่น บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา 

*** ราคานบีรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาตามภาษนํีามนัของสายการบนิ (ปรบัภาษีนํามนั ณ วนัที 21ส.ค.60) 

*** การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่านขนึไป หากจํานวนผูโ้ดยสารตํากว่า 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทางหรอื เปลยีนแปลงราคา  

*** บรษิทัฯของสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหากสายการบนิเปลยีนแปลงราคาหลงัจากออกราคานีไปแลว้ 
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*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรอืงตวัทลีกูคา้ซอืเองเพอืต่อเทยีวบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทจีะมาเดนิทางกบัคณะเราหาก

เทยีวบนิล่าชา้ หรอืจาํนวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจํานวน กรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทาง 

*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืทนีงับนเครอืงรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจอง

ทวัรห์รอืก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั เพอืแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทขีอหรอืไมข่นึอยูก่บัสายการบนิจะ

พจิารณาให ้

***  กรณลีกูคา้มวีซ่ีาอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่้องยนืวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ 

จะไมร่บัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคน

เขา้เมอืง   

*** กรณลีกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้วั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตงัแต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ทําประกนัการเดนิทางให ้

เนืองจากไมต่รงตามเงอืนไขตามกรมธรรม ์

* ทนีังสาํหรับกรุ๊ปทเีราจองเป็นทนีังทวัไปไม่ใช่ทนีังด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

 

อตัรานีรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG)  

 ค่าโรงแรมทพีกั (สองทา่นต่อหนึงหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทยีว, ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุ

 ค่าอาหารและเครอืงดมืตามรายการทไีดร้ะบ,ุ คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทียวกบัทวัรเ์ท่านัน  เงอืนไขการคุ้มครอง 

 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดยีว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอืกรณุา

ตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    

 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้อีายุตํา กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80ปีขนึไป  (ลูกคา้ต้องทาํประกนัเพมิ) 

 ลูกคา้อายุ 1-15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงอืนไขกรมธรรม ์  

 ลูกคา้ทไีม่ไดต้รงตามเงอืนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

 ค่านํามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัท ี3  กมุภาพนัธ ์2560 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีน

ราคาตามภาษนํีามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพมิขนึหลงัจากนี 

 ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนด์อยู่แลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 

 ค่าวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทยีวประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการยนืวีซ่าเดียวจ่ายเพิม 2,500 บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ยืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิม 

อตัรานีไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 กรณีทตีอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพมิเตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพมิต่างหากจากคา่วซี่า 

 ค่านําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อทา่น) 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง  

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3% 

 ค่าทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน  

 โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะไม่มพีนกังานยกกระเป๋า ทางลกูคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพอืความรวดเรว็และสะดวกในการ

เดนิทาง  

 ไม่มีแจกนําดืมบนรถและไม่รวมกระเป๋า 
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 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชวัโมง 

เงอืนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

 เกบ็เงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท เป็นเงินสด ต่อการจองทวัรห์นึงทา่น ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ 

เพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัทา่นในการทาํวซี่า ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอการทาํวซี่าเขา้

ประเทศนิวซแีลนด์ หากเอกสารท่านล่าชา้ไม่ทนักาํหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐานทสีถานทตูกาํหนดในเรอืงการงาน และ

การเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทเีป็นเทจ็อนัเป็นผลทาํใหส้ถานทตูปฏเิสธการออกวซ่ีา  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่า

มดัจาํทงัหมด หรอืหากออกตวัแลว้ บรษิทัฯไมส่ามารถคนืคา่ตวัไดเ้พราะเป็นเงอืนไขของสายการบนิ 

 สาํหรบัส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์งัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทําการสาํหรบัท่านทีรอ

ผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทงัหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทงัหมดก่อนวนั

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ 

เงอืนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถกูนําไปจ่ายค่าตวัเครอืงบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึงไมส่ามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงอืนไขตามนี 

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจาํทงัหมด  
 แจง้ล่วงหน้า 31-50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21-30วนั กอ่นเดนิทาง หกัคา่ค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจง้ล่วงหน้า 1-20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด รวมถงึหากยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง 

จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่าํกว่า 6 เดอืน 
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิวครงึหรอื 2 นิว 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเทา่นนั) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวติัการทาํงานควรระบุระยะเวลาทาํงานทงัหมด รวมถึง ชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากต้นสงักดั และสาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้สาํเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจาํ ย้อนหลงั 6 เดือน หรอื statement ย้อนหลงั 6 เดือน  (การ

ยืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ทาํการขนึอยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายุตํากว่า 16 ปี จะต้องมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทงับดิาและมารดา พรอ้มเอกสารสาํเนา

 ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (สาํหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้าํเนาบตัร

นกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลยีนชอื (ถา้มสีาํคญัมาก) 

 กรณีถา้เป็นครอบครวัทมีสีาม ีภรรยา และมบุีตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยนืวซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซ่ีาครอบครวั 

 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทท์สีามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 

 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอนืก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีพราะหากยนืหนังสอืเดนิทางเขา้ไปใน

สถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึกําหนดวนัออกวซี่า 

 ระยะเวลาในการยนืวซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทยีนืเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจาก

สถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เลม่เดินทางไปประเทศอืนก่อน จาํเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยนื

วีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทงัเล่มเพอืยนืเป็นวีซ่าเดียวเท่านันแล้วต้องมีเวลานําเล่มพาสปอรต์เข้า

ไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัทาํการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทงัสนิ 
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กรณีมีบตัรเอเบค (APEC CARD)  

กรณีลูกคา้มีบตัรเอเบค (APEC CARD) ลกูคา้ตอ้งแจง้ทางบรษิทัฯ และถ่ายเนาบตัรเอเบค (APEC CARD) เพอืแจง้เจา้หน้าทแีละถ่าย

สาํเนาบตัรเอเบค (APEC CARD) เพอืใชใ้นการเดนิทางเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ และทางบรษิทัฯ จะแจง้สถานฑูตเพอืดาํเนนิการใหท้่านใช้

สทิธบิตัรเอเบค (APEC CARD) ต่อไป 

หมายเหต ุ หากลกูคา้ไมแ่จง้เจา้หน้าทบีรษิทัฯ แลว้ถูกตดัสทิธบิตัรเอเบค (APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ทงัสนิ  

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด หรอื หากต้องการยนืคาํรอ้งขอวีซ่า

ใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครงั 

 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้ และทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด  

 3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีาทอ่งเทยีว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

 4. กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขนึอยู่

กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

 

เงอืนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานนัขนึอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยนืวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการพจิารณาของ

สถานทตูได ้ซงึทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัตามเอกสารทรีะบุ

เท่านนั 

กรณุาเตรียมเอกสารทีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามทีกาํหนดเพอืความสะดวกของท่านเองในการยนืขอวีซ่า 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทจีะไม่รับยืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือนไขทจีะยืนท่องเทยีว*** 

 
**** เมอืท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์งัหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เงอืนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพอืประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สําคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าท)ี 
1. ชือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเกิด ................................................ 

3. ชือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ .................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ชือสถานทีทาํงาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 

ทีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท์ีทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่

 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ีบา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลทีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  

 ชือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

 ชือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 

ทีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้นีสาํคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาํใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 
 ข้อมูลส่วนตัวเพมิเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนือวัว  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อืนๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 
  


