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นวิซแีลนด ์เกาะเหนอื-เกาะใต ้9 วนั 7 คนื 

  

พเิศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ต์พเิศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ต ์ พรอ้มชมววิทีส่วยงามของเมอืงควสีนท์าวน์พรอ้มชมววิทีส่วยงามของเมอืงควสีนท์าวน  ์ 

ชมการแสดงพืน้เมอืงของชาวเมารพีรอ้มอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต์ชมการแสดงพืน้เมอืงของชาวเมารพีรอ้มอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์ 

พรอ้มสะสมไมลจ์ากการบนิไทพรอ้มสะสมไมลจ์ากการบนิไทยย  
        

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 
  

 
➢➢  อ็อคแลนด ์ เมอืงทีใ่หญอ่นัดับหนึง่เป็นเมอืงทีส่ ำคัญทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำทำ่นชมทำ่เรอืรมิ

อำ่วทีส่วยงำมเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล ำ  

➢➢  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตรโดดเดน่เป็นสญัลักษณ์สงำ่งำมของโอค๊แลนด์  

➢➢  หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สมัผัสประสบกำรณ์เบือ้งหลังของสถำนทีถ่ำ่ยท ำ
ภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยกัษ์  

➢ โรโตรวั เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลังควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศัยอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
➢ รบัประทานอาหารทีป่รงุแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมาร ี
➢ ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA) ซึง่เป็นศนูยว์ัฒนธรรมและศนูยฝึ์กหัดงำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี
➢ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญแ่หง่หนึง่ของเมอืงโรโตรัวพรอ้มชมกำรแสดงตัดขนแกะ 
➢ ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกำยระยบิระยบัเป็นลำ้น ๆ ตวั 

➢➢  เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ทีไ่ดรั้บสมญำนำมวำ่ “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีมน่ า้เอวอ่น ทีไ่หลผำ่น
กลำงเมอืงอยำ่งสงบเยอืกเยน็  

➢➢  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ำมสีเีขยีวอมฟ้ำ สพีเิศษนีเ้กดิจำกแรธ่ำตผุสมกบัธำรน ้ำแข็งจำกภเูขำทีม่หีมิะปกคลมุ
ตลอดปีไหลลงมำสูท่ะเลสำบเทคำโป ชมอนสุาวรยีส์นุขัตอ้นแกะ และ โบสถข์นาดเล็กทีส่ดุ  

➢➢  น ำทำ่นขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาบ็อบสพ์คี เป็นกระเชำ้ทีน่ั่งได ้4 คนระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตร    

➢➢  ควนีสท์าวน ์ เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีทูีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภเูขำสงูและมกีจิกรรมอนัน่ำ
ตืน่เตน้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมำกทีส่ดุ อำท ิเชน่น่ังเรอืเจ็ทโบท๊ กำรกระโดดบนัจี้  

➢➢   ชมการกระโดดบนัจีท้ ีส่ะพานคาวารวัเป็นกำรกระโดดบนัจีแ้หง่แรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหนั้กทอ่งเทีย่วท ำ
กจิกรรมอนัน่ำตืน่เตน้นีจ้นมชีือ่เสยีงไปทัว่โลก  

➢➢  วนอทุยานแหง่ชาตมิลิฟอรด์ซาวด ์ (MILFORD SOUND) ในดนิแดนสว่นทีเ่ป็นฟยอรด์แลนด ์ (FIORD 
LAND) ซึง่ถกูประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำต ิ 

➢➢  น ำทำ่นลอ่งเรอืชม WILDLIFE CRUISE ชมสตัวต์ำ่งๆ ทีอ่ำศัยอยูใ่นบรเิวณอำ่วนีอ้ำทเิชน่ แมวน ้ำ สงิโตทะเลที่
นอนเลน่ตำมโขดหนิ เพนกวนิ และโลมำเฮกเตอรต์ัวเล็กแสนน่ำรัก  

 
เดนิทาง  12-20 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 
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วนัแรก (วนัที ่12 เมษายน 61)        กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง (วนัที ่13 เมษายน 61)        อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) 
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 

18.45 น.  ออกเดนิทางสูอ็่อคแลนด์ โดยเท่ียวบนิท่ี TG 491 
 

  

  

  

10.45 น.   เดนิทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบติ๋มซ า ณ ภัตตาคารจีน 
   น าทา่นชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองท่ีใหญ่อนัดบัหนึง่ เป็นเมืองท่ีส าคญัทางด้านการค้า 

การศกึษา การเงิน น าท่านชมทา่เรือริมอา่วท่ีสวยงามเตม็ไปด้วยเรือนบัร้อยล า ชมสะพาน
ฮาร์เบอร์ น าทา่นผ่านชมย่าน Queen street ท่ีเป็นถนนสายส าคญัย่านการค้า และตกึ
ส าคญัของเมือง ผา่นชมยา่น Parnell Village ท่ีได้รับการกลา่วขานว่าเก่าแก่และสวยงาม 
รวมถึง Parnell Rose Garden สวนท่ีรวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกหุลาบเป็น
จ านวน มาก  หลงัจากนัน้น าทา่นขึน้ชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ท่ีสงูถึง 
328 เมตร โดดเดน่เป็นสญัลกัษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จดัเป็นสิ่งปลกู
สร้างท่ีสงูท่ีสดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตัง้แตเ่ดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอย
จะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกวา่ 80 กิโลเมตร หอคอยยอด
แหลมแหง่นี ้ ถือเป็นสว่นหนึ่งของ สกายซิตีค้อมเพล็กซ์ ซึง่ประกอบไปด้วย คาสิโน ท่ีเปิด

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์–ช็อปป้ิง 

3 
อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั 

-ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

4 
โรโตรวั  -อะโกรโดม- ศูนยว์ฒันธรรมเมารี– ถ ้ าหนอนเรือง

แสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

5 
ออ๊คแลนด-์ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี 

นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพคี 

6 ควีนสท์าวน ์– ล่องเรือมิลฟอรด์ ซาวน ์– ควีนสท์าวน ์

7 ควีนสท์าวน ์–ครอมเวล-วานาคา-เทคาโป – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

8 ไครส้ทเ์ชิรช์- ล่องเรือที่อาคารวั  - ไครส้ทเ์ชิรช์ ชอ้ปป้ิง 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่าม (วนัที ่14 เมษายน 61)        อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม  

  ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

 

วนัทีสี่ ่(วนัที ่15 เมษายน 61)   โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– 

                                         ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 - DฏฏฏW”ฏฏโ “ฆไครส้ทเชิรช ์

 

ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทกุอย่างไว้
คอยให้บริการ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
                   น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 
  
  
  
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองมาตามาตา เย่ียมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON 

MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์ม
ยกัษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้ ก ากบั เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสนั ให้ทา่น
ได้ช่ืนชมพืน้ท่ีอนัสวยงามของฟาร์มเลีย้งแกะ ท่ีมีพืน้ท่ีมากกวา่พนัเอเคอร์ประกอบกบัวิว
ทิวทศัน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา น าชมหมูบ้่านฮอบบทิใน
ภาพยนตร์ดงัเร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลงั แตล่ะหลงัถกูออกแบบให้แตกตา่งกนัไป 
บางหลงัก็ปกคลมุไปด้วยหญ้าและบางหลงัก็ปลกูดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  
   น าทา่นเดนิทางตอ่ด้วยรถโค้ชสู ่ เมืองโรโตรัว เมืองท่ีเต็มไปด้วยพลงัความร้อนใต้พิภพ มี

ชาวเมารีอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เพราะเป็นเมืองท่ีมีความร้อนจากใต้ดนิท่ีสามารถปรุง
อาหารได้โดยการน าเนือ้สตัว์ไปฝังในดนิท่ีมีความร้อนสงูจนกวา่จะสกุ อาหารนีช้าวเมารี
เรียกวา่ฮงังิ (HANGI) นอกจากนีเ้มืองโรโตรัวยงัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของเกาะเหนือท่ี
นกัทอ่งเท่ียวนิยมมามากท่ีสดุ  

    น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก   ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า   รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเมารี  
  
  
  
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
            น าท่านศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึง่เป็นศนูย์ฝึกหดังานด้านการฝีมือของชาว

เมารี อาทิ การแกะสลกัไม้ และการทอเคร่ืองนุง่หม่ พร้อมชมบอ่น า้พรุ้อน บอ่โคลนเดือด สิง่                     
มหศัจรรย์ท่ีเกิดขึน้จากพลงัความร้อนใต้พิภพ ท่ีพวยพุง่จากพืน้ดนิโดยผสมแร่ธาตตุา่งๆ                     
ตามธรรมชาต ิ 
น าทา่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้งแกะใหญ่แหง่หนึง่ของเมืองโรโตรัว ชม
การแสดงของแกะพนัธุ์ตา่งๆท่ีเดนิเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสาย
พนัธุ์ ให้ทา่นสมัผสัถึงความนา่รักของการปอ้นอาหารเจ้าแกะตวัน้อย ประทบัใจกบัการชม
การสาธิตการตดัขนแกะ และการต้อนแกะโดยสนุขัแสนรู้      
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วนัทีสี่ ่(16 เมษายน 2561)     อ็อคแลนด-์ ควีนสท์าวน ์ - ชมการกระโดดบนัจ้ี   

  นัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนยอดเขาบอ๊บสพ์คี  

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว  

น าทา่นเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลีย้งแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มววั และเนินเข 
น้อยใหญ่สูเ่มืองไวโตโมท่ี่มีถ า้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง จากนัน้น า 
ทา่นเข้าชม ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ า้ท่ีมีหนอนเรืองแสงเปลง่
ประกายระยิบระยบัเป็นล้าน ๆ ตวั ดัง่ดวงดาวบนท้องฟ้ายามค ่าคืนนบัเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตท่ีิหาดไูด้ยาก โดยไกด์ท้องถ่ินจะน าทา่นนัง่เรือเข้าไปในถ า้อนัเงียบสงบอนัเป็น
ท่ีอยูข่องหนอนเรืองแสงและทา่นจะได้ชมความงดงามของถ า้หินงอกหินย้อยท่ีเกิดขึน้ตาม
ธรรมชาตเิป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแหง่ท่ีพลาดไมไ่ด้  

   จากนัน้เดินทางสูส่นามบนิภายในประเทศแหง่เมืองอ็อคแลนด์  
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย 
   น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ี AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 
 
     
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
09.00 น.   ก่อนเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศแหง่เมืองอ็อคแลนด์ และท าการเช็คอินสายการ 
   บนิภายในประเทศ NZ621 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั อาหารญ่ีปุ่ น ณ ร้านอาหารในสนามบิน 
12.05 น.   ออกเดนิทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบนิภายในประเทศ  เท่ียวบินท่ี NZ621 
13.55 น.  ถึงสนามบนิเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์  

น าทา่นเดนิทางชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซอ่นตวัอยูก่ลางธรรมชาตท่ีิงดงามริม
ทะเลสาบท่ีมีน า้ใสเป็นสีฟ้าแสนสวยท่ีนกัทอ่งเท่ียวพลาดไมไ่ด้เลยท่ีจะต้องมาเยือน 
เดนิทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิ่งเลาะแมน่ า้คาวารัว ให้ทา่นได้แวะชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท 
(JETBOAT) เรือเร็วนีอ้อกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและหมนุได้ 360 องศา พร้อมคนขบัท่ี
มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทกุทา่นท่ีนัง่เรือมีความต่ืนเต้นและสนกุสดุ ๆ แบบไมรู้่ลืมและ
เป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี ้ (การน่ังเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอก

รายการ กรุณาตดิต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์) เดนิทางตอ่สู่ควีนส์ทาวน์ผา่นชม
การกระโดดบันจีท้ี่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบนัจีแ้หง่แรกของโลกท่ีเปิดท าการให้
นกัทอ่งเท่ียวท ากิจกรรมอนัน่าต่ืนเต้นนีจ้นมีช่ือเสียงไปทัว่โลก และเป็นกิจกรรมท่ีจะพลาด
ไมไ่ด้เม่ือทา่นมาเท่ียวนิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สูพื่น้น า้อนัใส
และเช่ียวกราดใต้สะพาน (หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจ้ี 
กรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์เพ่ือเช็คราคาและจองล่วงหน้า ) 

    
 



GOLDEN9TRIP CO., LTD. / BW-NZ DISCOVERY TOUR N+S 9D (TG) 12APRIL18 revised on 8DEC16                      5 

  

วนัทีห่า้ (17 เมษายน 2561)      ควีนสท์าวน ์- เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์

วนัทีสี่ ่(วนัที ่18 เมษายน 61)  ควีนสท์าวน ์– ครอมเวล – โอมาราม่า-ทะเลสาบเทคาโป 

     ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ-  แอชเบอรต์นั -ไครสตเ์ชิรช์  

 
   จากนัน้น าทา่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าท่ีนัง่ได้ 4 คน

ระยะทางขึน้สูย่อดเขา 730 เมตร  ท่านจะได้สมัผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทัง้
เมืองในมมุสงูท่ีทา่นจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนท่ีปลกูสร้างตามไหลเ่ขาพร้อมกบัทะเลสาบ
วาคาทีปท่ีูสวยงามด้านลา่ง ชมยอดเขาท่ีปกคลมุด้วยหิมะในฤดหูนาว  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีค 
พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์   

  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั QUEENSTOWN HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   ออกเดนิทางสูม่ิลฟอร์ดซาวน์ โดยผา่นทะเลสาบเตอานาว ซึง่เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาตมิิลฟอร์ดซาวด์ ผา่นเขตป่าพรุป่าเบญจ
พรรณ ทุง่กว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาตมิิลฟอร์ดซาวด์ (MILFORD SOUND) ใน
ดนิแดนสว่นท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึง่ถกูประกาศให้ เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาต ิของขัว้โลกใต้ซึง่มีในลกัษณะนีเ้พียง 2 แหง่ในโลก กลา่วคือภมูิประเทศแบบทะเล
ท่ีเคยเป็นธารน า้แข็งในยคุโบราณ กดัเซาะหินท าให้น า้ท่วมแทนท่ีกลายเป็นอา่วลึกระหวา่ง
ทาง ทา่นจะได้ชมความงามท่ีสร้างโดยธรรมชาติ ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ี
ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบท่ีทา่นจะสามารถมองสะท้อนภาพภเูขา ซึง่เป็นวิวอยูเ่บือ้งลา่ง  
และให้ทา่นด่ืมน า้แร่บริสทุธ์ิจากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมน า้ตกท่ีมี
ความยิ่งใหญ่ท่ี CHASM 

เที่ยง   น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ
โดยรอบ ต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของสายน า้ตกอนัสงูตระหง่านของน า้ตกโบเวน ซึง่มีความสงู
160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน า้นอนอาบแดดบนโขดหินอยา่งสบายใจ พร้อมรับประทาน
อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนัน้ล่องเรือกลบัสูท่า่เรือ เพ่ือเดนิทางโดยรถโค้ช
ปรับอากาศกลบัสูเ่มืองควีนส์ทาวน์  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร     
   ทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั QUEENSTOWN HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   น าทา่นเดนิทางผา่น เมืองครอมเวลล์ เมืองแหง่สวนผลไม้ ให้ทา่นได้แวะซือ้ผลไม้สดแห้ง 

และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ เดนิทางตอ่สู ่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนท่ี
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วนัที่ห้า (วนัที ่19 เมษายน 61)  ไคร้สท์เชิร์ช-ล่องเรือชมโลมาและแมวน า้ทีอ่าคารัว-ไคร้สท์เชิร์ช 
     ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ-  แอชเบอร์ตนั -ไครสตเ์ชิร์ช 

ราบสงูเป็นอีกเมืองท่ีมีความสวยงามของธรรมชาตท่ีิล้อมรอบด้วยหบุเขาและเตม็ไปด้วยทุง่
หญ้า และฝงูแกะ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีควิ 
   จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นชม ทะเลสาบปูคากิ ท่ีมีความงดงามดัง่ภาพวาด แวะจดุชมวิว

ของ อุทยานแห่งชาตเิม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กท่ี มี
ความสงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน า้แข็งปกคลมุตลอดปี  

   เดนิทางตอ่สูท่ะเลสาบเทคาโป ท่ีสวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือ
บางทา่นเรียกวา่ทะเลสาบสีน า้นม สีพิเศษนีเ้กิดจากแร่ธาตผุสมกบัธารน า้แข็งของภเูขาท่ีมี
หิมะปกคลมุตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ท่ีเจ้าของฟาร์มให้
ความส าคญัมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนันัน้
ทา่นจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่ีเล็กท่ีสดุใน
ประเทศนิวซีแลนด์ ท่ียงัคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยูจ่ากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
หากทา่นเข้าไปด้านในมองผา่นหน้าตา่งออกมาด้านนอกแล้วทา่นจะประทบัใจ กบัวิวของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาท่ีสวยงามราวกบัภาพวาด จากนัน้เดนิทางสู ่ เมืองแอช

เบอร์ตัน เมืองท่ีอยูทุ่ง่ราบแคนเทอร์เบอร์รีท่ีคนสว่นใหญ่มีอาชีพท าฟาร์มเลีย้งแกะ หรือ
ฟาร์มววั ให้ทา่นได้แวะช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองไมว่า่จะเป็นผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลา
โนลิน หรือจะชือ้ของฝาก อาทิเชน่ตุ๊กตาแกะ เดนิทางสูเ่มืองไคร้สท์เชิร์ช  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย  
   น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม  CHRISTCHURCH SUDIMA AIRPORT HOTEL  หรือ

เทียบเทา่ 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางจากไคร้สท์เชิร์ชสูเ่มืองอะคารัว เมืองท่ีโรแมนตกิแบบฝร่ังเศสเมืองเดียวใน
นิวซีแลนด์ ชาวฝร่ังเศสตัง้รกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ทา่นชมเมืองอะคารัวท่ียงัมีร้านอาหาร
และถนนตา่งๆท่ีมีข่ือเป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีใช้มาจนถึงปัจจบุนั จากนัน้น าทา่นล่องเรือชม 
WILDLIFE CRUISE  ชมสตัว์ตา่งๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณอา่วนีอ้าทิเชน่ แมวน า้ สิงโตทะเลท่ี
นอนเลน่ตามโขดหิน เพนกวิน และโลมาเฮกเตอร์ตวัเล็กแสนนา่รัก ส าหรับตวัผู้ตวัมีความ
ยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และน า้หนกัอยูท่ี่ 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ในอ่าวแหง่
นีแ้ละบริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็นมิตรกบัคนและชอบวา่ยเลน่ใกล้ ๆ เรือท าให้เรา
สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนเวลากระโดดหรือวา่ยตามผิวน า้และอาหารในอา่นแหง่นีท่ี้มี
ปลาชกุชมุ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
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วนัทีเ่กา้ (วนัที ่20 เมษายน 61)         ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

   น าทา่นชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ท่ีได้รับสมญานามวา่ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”                            
ผา่นชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจ าเมือง ชมความงามของแม่น า้เอว่อน 
(AVON) ท่ีไหลผา่นกลางเมืองอยา่งสงบเยือกเย็น ทา่นจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน า้ท่ี
ไหลเอ่ือย มีก่ิงหลิวระย้าอยูเ่หนือน า้ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ ดีไมมี่ผิด เท่ียวชม
สวนพฤกษศาสตร์ จากนัน้น าทา่นขึน้สู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสงูท่ีทา่นจะสามารถ
มองเห็นทศันียภาพอนังดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ช 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  
   น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม  CHRISTCHURCH SUDIMA AIRPORT HOTEL  หรือ

เทียบเทา่ 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองไคร้สท์เชิร์ช 
09.00 น. เดนิทางสู ่อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ NZ530    
10.20 น. ถึงสนามบนิอ็อคแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยนัง่รถ SHUTTLE BUS จากอาคาร

ผู้ โดยสารภายในประเทศสู่ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ( อาหารกลางวัน ตาม
อัธยาศัย ) 

13.10 น. ออกเดนิทางตอ่สู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินท่ี TG 492 
20.25 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวัสดภิาพ... 

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

อัตรำคำ่บรกิำร 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 12-20 เมษำยน 2561 ( สงกรำนต)์ 

คณะผูเ้ดนิทำง รำคำรวมตั๋ว      
12-20 เม.ย.61 

 
รำคำไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิระหวำ่งประเทศ 

 (รวมตั๋วบนิภำยในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ ่ 126,900 บำท 98,900 บำท 

เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ ่  117,900 บำท 89,900 บำท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 108,900 บำท 81,900 บำท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 99,900 บำท 76,900 บำท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  21,900 บำท 21,900 บำท 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่นตอ่ 1 หอ้ง  ทำ่นที ่3 ลด 2,000 บำท 2,000 บำท 

 
ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่าขึน้อยู่
กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ หรอืจ านวน
ผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
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*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน
เดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่ตรงตาม
เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
***ที่น่ังส ำหรับกรุ๊ปที่เรำจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้ำนหน้ำสดุ(long leg seat)  

 

อตัราน้ีรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ เจ๊ท สตาร ์

(JQ) หรอื แอรน์ิวซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึน้อยูก่บั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้หรอืกรณุา
ตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคา้อายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางใหท้่านละ 200 บาท 

 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
ราคาตามภาษนี ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 

 ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 
 คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซี่า 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรม

ไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยก
กระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
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เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

➢ ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง
บรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่า ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอ
การท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์หากเอกสารท่านล่าชา้ไมท่นัก าหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐานทีส่ถานทตูก าหนดใน
เรื่องการงาน และการเงนิ หรอืการให้ขอ้มูลทีเ่ป็นเท็จอนัเป็นผลท าให้สถานทูตปฏเิสธการออกวซี่า  บรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด หรอืหากออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สามารถคนืค่าตัว๋ได้เพราะเป็นเงือ่นไขของ
สายการบนิ 

➢ ส าหรบัค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หากไม่ไดร้บัเงนิครบ
ทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

 
 

เงือ่นไขการยกเลิก  (สงกรานต ์) 
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 30,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  
 

เอกสารในการขอวีซ่า 
 หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู ่(ใชภ้าษาองักฤษเทา่นัน้) ส าเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวตักิารท างานควรระบุระยะเวลาท างานทัง้หมด รวมถงึ ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสาร
ส าเนา ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวตักิารศกึษา (ส าหรบัเดก็นกัเรยีน/นกัศกึษา) อาท ิ หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณีปิดเทอมใช้
ส าเนาบตัรนกัเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลการเรยีน ใบรายงานจากโรงเรยีน   

 ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้มสี าคญัมาก) 
 กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ี ภรรยา และมบีุตรอายไุมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยืน่วซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่า

ครอบครวั 
 กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้น 
 หากทา่นตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอืน่กอ่นเดนิทางกบัเรา กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยืน่หนงัสอืเดนิทางเขา้

ไปในสถานทตูแลว้ไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซี่า 
 ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ืน่เขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมา

จากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
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ทราบก่อนย่ืนวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพ่ือย่ืนเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วนัท าการในการมาแปะ 
ผลวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้อง
ขอวีซ่าใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 

 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และ
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 4. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซี่าของ
ทา่น ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซีา่นัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซี่าไมส่ามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี่จะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ยงัตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้ 

 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะย่ืนท่องเท่ียว*** 

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด ** 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ .................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
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ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (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 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 

  


