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GGrraanndd  ttoouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh  

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ เกาะใต้ 99  วนัวนั  
 

  

 
  

 
  

บิ �กเวิลด์ ฮอลิเดยเ์ชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย 
 

��  ออ็คแลนด ์เมอืงที	ใหญ่อนัดบัหนึ	งเป็นเมอืงที	สาํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ นําทา่นชมทา่เรอืรมิอา่วที	สวยงาม
เตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลาํ  

��  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที	สงูถงึ 328 เมตรโดดเดน่เป็นสญัลกัษณ์สงา่งามของโอ๊คแลนด์  
��  หมู่บา้นของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบื2องหลงัของสถานที	ถ่ายทาํภาพยนตรไ์ตร

ภาคฟอรม์ยกัษ์  
� โรโตรวั เมอืงที	เตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
� รบัประทานอาหารทีGปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี 
� ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ	งเป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี
� อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลี2ยงแกะใหญ่แหง่หนึ	งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 
� ถํPาหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ2าที	มหีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั 
��  เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที	ไดร้บัสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่นํPาเอว่อน ที	ไหลผา่นกลางเมอืง

อยา่งสงบเยอืกเยน็  

��  ทะเลสาบเทคาโป ที	ผนืนํ2ามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนี2เกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารนํ2าแขง็จากภเูขาที	มหีมิะปกคลุมตลอดปีไหล
ลงมาสูท่ะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ทีGสดุ  

��  นําทา่นขึ2นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชา้ที	นั 	งได ้4 คนระยะทางขึ2นสูย่อดเขา 730 เมตร    
��  นําทา่นขึ2นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอนํPาประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปจัจุบนัมอีายมุากว่า100 ปี ไดร้บั

สมญานามว่า “ Lady of the Lake”  
��  นั 	งรถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหว่างทางผา่นชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แหง่ซกีโลกใตท้ี	ไดร้บัการกล่าวขาน

ว่าเป็นเสน้ทางซึ	งโอบลอ้มดว้ยภเูขาหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  
��  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธารนํ2าแขง็ที	งดงามแหง่หนึ	งที	สวยงาม ชมธารนํ2าแขง็อกีแหง่หนึ	งที	อยูใ่นเวสตแ์ลนด ์เนชั 	นแนลปารก์ ที	

มคีวามสวยงามอยูใ่นเขตปา่ฝนอกีแหง่หนึ	งชมความมหศัจรรยข์องธาร  

��  ควีนสท์าวน์ เมอืงที	สวยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีทูี	มนํี2าใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงูและมกีจิกรรมอนัน่าตื	นเตน้ที	
นกัทอ่งเที	ยวนิยมมากที	สดุ อาท ิเชน่นั 	งเรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี2  

��   ชมการกระโดดบนัจีPเมืองควีนสท์าวน์เป็นการกระโดดบนัจี2แหง่แรกของโลกที	เปิดทาํการใหน้กัทอ่งเที	ยวทาํกจิกรรมอนั
น่าตื	นเตน้นี2จนมชีื	อเสยีงไปทั 	วโลก  

• พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวทีGสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  

• ชมการแสดงพื�นเมอืงของชาวเมารีพร้อมอาหารคํ�าแบบบุฟเฟ่ต์ 

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
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วนัแรก (วนัที� 10 เมษายน 61)        กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

วนัที�สอง (วนัที� 11 เมษายน 61)        อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปปิ. ง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
กาํหนดการเดนิทาง  10 -18  เมษายน  2561  ( สงกรานต)์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั.น 4 ประตูทางเขา้ที� 4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (TG) 
เจ้าหน้าที�คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที�ยวบินที� TG 491 
 

  

  

  

10.45 น.    เดินทางถึง เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 
เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์–ช็อปปิ. ง 

3 
อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะโกรโดม- 
ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารคํ �า 

4 
โรโตรวั – ถํ. าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

5 
ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั.น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์

สุนขัตอ้นแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสท์าวน ์

6 
ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจี. -เรือกลไฟโบราณ 

วอคเตอรพ์ีคฟารม์-นั �งกระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพคี 

7 ควีนสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

8 ฟ๊อกซ ์กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟทรานซอ์ลัไพน-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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วนัที�สาม (วนัที� 12 เมษายน 61)        อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม  
  ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารคํ �า 

 

นาํทา่นชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที�ใหญ่อนัดับหนึ�ง เป็นเมืองที�สาํคัญทางด้านการค้า การศึกษา 
การเงิน นาํทา่นชมทา่เรือริมอ่าวที�สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยลาํ ชมสะพานฮารเ์บอร ์นาํทา่น
ผ่านชมย่าน Queen street ที�เป็นถนนสายสาํคัญย่านการค้า และตึกสาํคัญของเมือง ผ่านชมย่าน 
Parnell Village ที�ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนั�บรถภ่านชม Parnell Rose 
Garden สวนที�รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจาํนวนมาก  หลังจากนัMนนาํทา่น
ขึMนชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที�สงูถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่า
งามของโอค๊แลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ�งปลูกสร้างที�สงูที�สดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตัMงแต่
เดือนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊แลนด์ได้
กว้างไกลกว่า 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนีM  ถือเป็นส่วนหนึ�งของ สกายซิตีMคอมเพลก็ซ์ ซึ�ง
ประกอบไปด้วย คาสโิน ที�เปิดให้บริการตลอด 24 ชั�วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียก
ได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ 

คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �า อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
            นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 
  

  

  

  

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
   นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี�ยมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON 
   MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบืMองหลังของสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ไตรภาค
   ฟอร์มยักษ์ เรื�อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กาํกบั เซอร์ปีเตอร์  
   แจค๊สนั ให้ทา่นได้ชื�นชมพืMนที�อนัสวยงามของฟาร์มเลีMยงแกะ ที�มีพืM นที�มากกว่าพันเอเคอร์ 
   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา นาํชม
   หมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื�อง The Hobbit มีจาํนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 
   ออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงาม
   หน้าบ้าน  

เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  
   นาํทา่นเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที�เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี
   ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมืองที�มีความร้อนจากใต้ดินที�สามารถปรุง
   อาหารได้โดยการนาํเนืMอสตัว์ไปฝังในดินที�มีความร้อนสูงจนกว่าจะสกุ อาหารนีMชาวเมารี
   เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนีM เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที�ยวที�สาํคัญของเกาะเหนือ
   ที�นักทอ่งเที�ยวนิยมมามากที�สดุ นาํทา่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีM ยงแกะ
   ใหญ่แห่งหนึ�งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆที�เดินเรียงรายบนเวทใีห้ทา่น
   ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ ์ให้ทา่นสมัผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้า
   แกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้  

     นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั   ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
คํ �า     รบัประทานอาหารที�ปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื. นเมืองเมารี  
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วนัที�สี� (วนัที� 13 เมษายน 61)   โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถํ. าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– 
                                         ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัที�หา้ (วนัที� 14 เมษายน 61)         ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั.น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 
  โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

  

  

  

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

           ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ�งเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี 
           อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเครื�องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํMาพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ�ง
                    มหัศจรรย์ที�เกดิขึMนจากพลังความร้อนใต้พิภพที�พวยพุ่งจากพืMนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ
                    ตามธรรมชาติ  
  

   นาํทา่นเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลีMยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเข 
น้อย ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที�มีถํMาหนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเที�ยวที�มีชื�อเสียงจากนัMนนาํ 
ทา่นเข้าชม ถํ. าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํMาที�มีหนอนเรืองแสง
เปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั�งดวงดาวบนท้องฟ้ายามคํ�าคืนนับเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ�นจะนาํทา่นนั�งเรือเข้าไปในถํMาอนั
เงียบสงบอนัเป็นที�อยู่ของหนอนเรืองแสงและทา่นจะได้ชมความงดงามของถํMาหินงอกหิน
ย้อยที�เกดิขึMนตามธรรมชาติเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที�พลาด
ไม่ได้  

เที�ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว  
   จากนัMนเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

18.30 น.    ออกเดินทางจากออ็คแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เที�ยวบินที� NZ565 

19.55 น.    ถึงสนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นาํทา่นชม 
   เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที�ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน  
     นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  CHRISTCHRUCH SUDIMA AIRPORT หรือเทียบเท่า 
  

  

  

  

  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
    เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที�อยู่ทุง่ราบแคนเทอร์เบอร์รีที�คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํ
   ฟาร์มเลีMยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปปิM งสนิค้าพืMนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
   บาํรุงผิว เซรั�ม ครีมลาโนลิน หรือจะชืMอของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่  
   ทะเลสาบเทคาโป ที�สวยงามและเงียบสงบนํMาในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางทา่น
   เรียกว่าทะเลสาบสนีํMานม สีพิเศษนีM เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารนํMาแขง็ของภเูขาที�มีหิมะปก
   คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที�เจ้าของฟาร์มให้ 
   ความสาํคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนัMน
   ทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที�เลก็ที�สดุใน
   ประเทศนิวซีแลนด์ที�ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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วนัที�หก (วนัที� 15 เมษายน 61)         ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจี. -เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์คีฟารม์ 
  นั �งกระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

   หากทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วทา่นจะประทบัใจกบัวิวของ
   ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที�สวยงามราวกบัภาพวาด นาํทา่นเดินทางผ่านชม 
   ทะเลสาบปูคากิ ที�มีความงดงามดั�งภาพวาด ให้ทา่นแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที� 
   สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที�ถ่ายรูปได้สวยที�สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ 
   บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที�มียอดเขาเม้าทคุ้์กที�โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 
   เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนํMาแขง็ปกคลุมตลอดปี  

เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
   นาํทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที�ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์
   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทา่นได้แวะซืMอผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  
   จากนัMนเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

คํ �า     รบัประทานอาหารคํ �า  ณ รา้นอาหารไทย  
     นาํทา่นเข้าสู่ที�พักโรงแรม  QUEENSTOWN  MILLENNIUM HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
  

  

  

  

  

  

     นาํทา่นขึMนเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอนํ. าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912  
   ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ 
 วาคาทปูี ซึ�งเป็นเรือที�เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ทา่นได้ชมความงามของทะเลสาบวาคา

ทปูีที�ในบรรยากาศแสนโรแมนติก  ทา่มกลางขุนเขาและสายนํMาใสสะอาด พร้อม
สมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์คีฟารม์  (หากเรือกลไฟโปราณ ปิด   ซ่อม

ประจาํปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปที�วอลเตอรพึ์คฟารม์แทน ) 

เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คิีว ที�วอลเตอรพ์คีฟารม์  
 จากนัMนให้ทา่นได้สัมผัสกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลีM ยงแกะของ
นิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที�ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธติการ
ตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนสท์าวน์ 
ให้ทา่นอสิระตามอธัยาศัยที�ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที�มีร้านค้า ร้านอาหารและ
เครื�องดื�มมากมาย 
หรือจะซื. อทวัรน์อกรายการสําหรบัการนั �งเรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจี.  
เจท็โบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นีMออกแบบมาให้วิ�งด้วยความเรว็และ          
หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที�มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ทา่นที�นั�งเรือมีความตื�นเต้น
และสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนีM   ชมการ
กระโดดบนัจี. ที�สะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบันจีMแห่งแรกของโลกที�เปิดทาํการให้
นักทอ่งเที�ยวทาํกจิกรรมอนัน่าตื�นเต้นนีMจนมีชื�อเสยีงไปทั�วโลกและเป็นกจิกรรมที�จะพลาด
ไม่ได้เมื�อทา่นมาเที�ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พืM นนํMาอนัใส
และเชี�ยวกราดใต้สะพาน  
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วนัที�เจ็ด (วนัที� 16 เมษายน 61)         ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

วนัที�แปด (วนัที� 17 เมษายน 61)        ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

(การนั �งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี� เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถาม
ราคาจากหัวหนา้ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาํไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึง
ขึ� นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจาํนวนจาํนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที�
เหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  สาํหรับผูท้ี�นั �งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้
ซื�อทัวร์นี� สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื� อของที�ระลกึหรือเครื�องดื�มตามอัธยาศัย)  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี 
 พรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์

 นาํทา่นเข้าสู่ที�พัก QUEENSTOWN MILLENNIUM หรือเทยีบเทา่ 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพที�สวยงามระหว่างทางที�เป็นภเูขาสงู
ผ่านไร่องุ่นที�นาํมาผลิตไวน์ที�มีชื�อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชม เมืองวานาก้า ริม
ทะเลสาบที�สวยงามโดยมีภเูขาสงูอยู่อกีฟากหนึ�งของทะเลสาบที�ทาํให้เป็นเมืองที�มี
ทศันียภาพที�สวยงามและน่าอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จากนัMนนาํทา่นเดินทางต่อไปยังเมือง
ฮาสท ์ผ่านทะเลสาบและภเูขาสงูที�สวยงามเป็นภาพที�ทา่นจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เที�ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
นาํทา่นเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธารนํMาแขง็อกีแห่งหนึ�งที�อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั�นแนล
ปาร์ก ที�มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่งหนึ�งชมความมหัศจรรย์ของธารนํMาแขง็ที�
เคลื�อนลงมาอย่างต่อเนื�องตลอดทศวรรษ และยังเคลื�อนตัวอย่างไม่หยุด ธารนํMาแขง็สีขาว
ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงาม 

คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �าแบบตะวนัตกในโรงแรม 

    นาํทา่นเดินเข้าสู่ที�พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
 
 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขียวหรือ
หยก ชาวเมารีเชื�อกนัว่า หินสเีขียว นีM จะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรง และจะนาํอาํนาจมาสู่
ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื. อหยกเพื�อเป็นของฝาก 

เที�ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
นาํทา่นเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ทา่น นั�ง
รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีก
โลกใต้ที�ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ�งโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะและต้นไม้หลากสี
เปลี�ยนไปตามฤดูกาลที�สวยที�สดุ สลับกบัภเูขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้า
ชื�นชมทวิทศัน์อนังดงามดั�งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้าทาง 
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วนัที�เกา้ (วนัที� 18 เมษายน 61)         ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหารไทย 
     นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ที�พัก  SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทยีบเทา่  
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 
09.00 น. เดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   NZ530 

10.20 น. ถึงสนามบินออ็คแลนด์ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง โดยนั�งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

13.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที�ยวบนิที� TG 492 
20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 
 

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

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดนิทาง  10 -18  เมษายน  2561  ( สงกรานต)์ 

 

                    คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั-ว 

10-18 เม.ย.61 

ราคาไม่รวมตั cวเครืGองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตั cวบินภายในประเทศ
แล้ว) 

ผู้ใหญ่ 126,900.- บาท 98,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  117,900.- บาท 89,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 108,900.- บาท  81,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 99,900.- บาท   76,900.- บาท 
หอ้งพกัเดี	ยวเพิ	มท่านละ   21,900.- บาท   21,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที	 3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

 
ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยื	นวซี่าเดี	ยวกรณุาจ่ายเพิ	ม  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยื	นวซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�เฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นั �น (เงื	อนไขการยื	นวซี่าขึ2นอยู่
กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** ราคานี2บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Qในการเปลี	ยนแปลงราคาตามภาษนํี2ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครั 2งจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่านขึ2นไป หากผูโ้ดยสารที	เป็นผูใ้หญ่ตํ	ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Qใน
การเลื	อนการเดนิทาง หรอื เปลี	ยนแปลงราคา 
*** ในกรณีที	ออกตั Sวแลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตั Sวใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื	อนไขของตั Sวแบบหมู่คณะ 
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*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื	องตั Sวที	ลกูคา้ซื2อเองเพื	อต่อเที	ยวบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ที	จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที	ยวบนิล่าชา้ หรอืจาํนวน
ผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืที	นั 	งบนเครื	องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน
เดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื	อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามที	ขอหรอืไม่ขึ2นอยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ที	มสีิ	งอาํนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชั 2นเพื	อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเที	ยวประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิี	นั 	งรถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซ่ีาอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื	นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทั 2งสิ2น หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื	องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ั Sว ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตั 2งแต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เนื	องจากไม่ตรงตาม
เงื	อนไขตามกรมธรรม ์
***ที�นั�งสาํหรับกรุ๊ปที�เราจองเป็นที�นั�งทั�วไปไม่ใช่ที�นั�งด้านหน้าสดุ(long leg seat)  
 

อตัรานีPรวม 
� คา่ตั Sวเครื	องบนิไป-กลบั ชั 2นประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ เจ๊ท สตาร ์

(JQ) หรอื แอรน์ิวซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี *ยนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึ�นอยูก่บั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

� คา่โรงแรมที	พกั (สองทา่นต่อหนึ	งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเที	ยว, คา่เขา้ชมสถานที	ต่างๆ ตามรายการที	ระบ ุ
� คา่อาหารและเครื	องดื	มตามรายการที	ไดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที	ม ี
� คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯที	คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
� ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทีGยวกบัทวัรเ์ท่านัPน  เงืGอนไขการคุ้มครอง 
� หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดี	ยว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอืกรุณา
ตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
� ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ี	อายุตํ	า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึ2นไป  (ตอ้งทาํประกนัเพิ	ม) 
� ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื	อนไขกรมธรรม ์  
� ลกูคา้ที	ไม่ไดต้รงตามเงื	อนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

� คา่นํ2ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัทีG 15 ตลุาคม 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Qในการปรบัเปลี	ยน
ราคาตามภาษนํี2ามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิ	มขึ2นหลงัจากนี2 

� ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 
� คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเที	ยวประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการยืGนวีซ่าเดีGยวจ่ายเพิGม 2,500 บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ยืGนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิGม 
 

อตัรานีPไม่รวม 
� คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทาํใบอนุญาตที	กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
� กรณีที	ตอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ	มเตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิ	มต่างหากจากคา่วซี่า 
� คา่นํ2าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที	เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมัต่อทา่น) 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที	ระบุ เชน่ คา่เครื	องดื	มและคา่อาหารที	ส ั 	งเพิ	มเอง  
� คา่อาหารที	ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
� คา่ภาษมีลูคา่เพิ	ม 7% และภาษหีกั ณ ที	จ่าย 3% 
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� ค่าทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าที	โรงแรม
ไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื	อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยก
กระเป๋าเพยีงพอ 

� ไม่มีแจกนํPาดืGมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
� ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื	องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชั 	วโมง 

 
 

เงืGอนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

� ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ	งทา่น ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง
บรษิทัฯ เพื	ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซี่า ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอ
การทาํวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์หากเอกสารทา่นล่าชา้ไมท่นักาํหนดหรอืไมค่รบตามมาตรฐานที	สถานทตูกาํหนดใน
เรื	องการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มูลที	เป็นเทจ็อนัเป็นผลทําใหส้ถานทูตปฏเิสธการออกวซี่า  บรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิ Qในการคนืเงนิค่ามดัจําทั 2งหมด หรอืหากออกตั Sวแล้ว บรษิทัฯไม่สามารถคนืค่าตั Sวไดเ้พราะเป็นเงื	อนไขของ
สายการบนิ 

� สาํหรบัคา่ทวัรส์ว่นที	เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทั 2งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัทาํการ หากไม่ไดร้บัเงนิครบ
ทั 2งหมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Qในการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

 
 

เงื�อนไขการยกเลิก  (สงกรานต ์) 

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนาํไปจ่ายค่าตัjวเครื�องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซึ�งไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื�อนไขตามนี.  

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจาํทั Pงหมด  
 แจง้ล่วงหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 30,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ั Pงหมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทั 2งหมด  

เอกสารในการขอวีซ่า 
� หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํ	ากว่า 6 เดอืน 
� รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ2วครึ	งหรอื 2 นิ2ว 
� สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
� ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัที	ทาํงานอยู ่(ใชภ้าษาองักฤษเทา่นั 2น) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวตักิารทาํงานควรระบุระยะเวลาทาํงานทั 2งหมด รวมถงึ ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
�  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชดุ 
� หลกัฐานการเงิน ใช้สาํเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจาํ ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การยืGนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วนั ทาํการขึPนอยู่กบัสถานฑูต)  
� เดก็อายตุํ	ากว่า 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทั 2งบดิาและมารดา พรอ้มเอกสาร
สาํเนา ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

� หลกัฐานประวตักิารศกึษา (สาํหรบัเดก็นกัเรยีน/นกัศกึษา) อาท ิ หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณีปิดเทอมใช้
สาํเนาบตัรนกัเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลการเรยีน ใบรายงานจากโรงเรยีน   

� ใบเปลี	ยนชื	อ (ถา้มสีาํคญัมาก) 
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� กรณีถา้เป็นครอบครวัที	มสีาม ี ภรรยา และมบีุตรอายไุมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื	นวซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่า
ครอบครวั 

� กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ี	สามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 
� หากทา่นตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื	นกอ่นเดนิทางกบัเรา กรณุาแจง้เจา้หน้าที	เพราะหากยื	นหนงัสอืเดนิทางเขา้

ไปในสถานทตูแลว้ไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึกาํหนดวนัออกวซี่า 
� ระยะเวลาในการยื	นวซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ที	ยื	นเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมา

จากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอืGนก่อน จาํเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยืGนวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทั Pงเล่มเพืGอยืGนเป็นวีซ่าเดีGยวเท่านัPนแล้วต้องมีเวลา
นําเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วนัทาํการในการมาแปะ 
ผลวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทั 2งสิ2น 

 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

� 1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Qในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 2งหมด หรอื หากต้องการยืGนคาํร้อง
ขอวีซ่าใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั Pง 

� 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมที	ไดช้าํระไปแลว้ และ
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Qในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 2งหมด  

� 3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื	องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื	นขอวซี่าทอ่งเที	ยว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Qในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 2งหมด 

� 4. กรณีที	ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Qในการแจง้สถานทตูยกเลกิวซี่าของ
ทา่น ขึ2นอยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิ Qในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 2งหมด 

 
เงืGอนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซีา่นั 2นขึ2นอยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยื	นวซี่าไมส่ามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ซึ	งทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นที	มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี	จะเดนิทางไปทอ่งเที	ยว
ยงัตามเอกสารที	ระบุเทา่นั 2น 

 

⊗กรณุาเตรียมเอกสารทีGขอไว้ข้างต้นให้ครบตามทีGกาํหนดเพืGอความสะดวกของท่านเองในการยืGนขอวีซ่า⊗ 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิv ในการทีGจะไม่รบัยืGนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงืGอนไขทีGจะยืGนท่องเทีGยว*** 

 

**** เมื�อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั �งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ในการยื�นวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี�ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา สําคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที�) 
1. ชื�อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที�เกิด ................................................ 
3. ชื�อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที�อยูปั่จจุบนั (ที�ติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ .................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ที�อยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทที์�ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื�อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที�อยูปั่จจุบนั (ที�ติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทที์�บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที�จะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ชื�อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื�อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ที�อยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้นีBสาํคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาํใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิ�มเติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนืMอวัว  ไม่ทานเนืMอหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื�นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 
  


