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GRAND NEW ZEALAND NORTH & SOUTH 

นวิซแีลนด ์เกาะเหนอื-เกาะใต ้9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย 
  

➢➢  อ็อคแลนด ์ เมอืงใหญอ่ันดับหนึง่เป็นเมอืงทีส่ ำคัญทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำทำ่นชมทำ่เรอื
รมิอำ่วทีส่วยงำมเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล ำ  

➢➢  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) สงูถงึ 328 เมตร สญัลกัษณ์สงำ่งำมของโอค๊แลนด ์ 
➢ หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) เบือ้งหลังสถำนทีถ่ำ่ยท ำภำพยนตรไ์ตรภำค 
➢ โรโตรวั เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลังควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศัยอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
➢ รับประทำนอำหำรทีป่รงุแบบชำวเมำร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมาร ี
➢ ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA) ศนูยฝึ์กหัดงำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี
➢ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญแ่หง่หนึง่ของโรโตรัวพรอ้มชมกำรแสดงตดัขนแกะ 
➢ ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) เปลง่ประกำยระยบิระยับเป็นลำ้น ๆ ตัว 

➢➢  เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ “เมอืงอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ” มแีมน่ ้ำเอวอ่น ไหลผำ่นอยำ่งสงบเยอืกเย็น  

➢➢  ทะเลสาบเทคาโป สเีขยีวอมฟ้ำ เกดิจำกแรธ่ำตผุสมกับธำรน ้ำแข็งจำกภเูขำที ่ชมอนุสำวรยีส์นัุขตอ้นแกะ 
และ โบสถข์นำดเล็กทีส่ดุ  

➢➢  ขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขำบ็อบสพ์คี เป็นกระเชำ้ทีน่ั่งได ้4 คนระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตร    

➢➢  น ัง่เรอืกลไฟโบราณ TSS Earnslaw 1912 ปัจจบุนัมอีำยมุำกวำ่100 ปี สมญำ “ Lady of the Lake”  

➢➢  น ัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ชมทัศนยีภำพอันงดงำมของเทอืกเขำแอลป์แหง่ซกีโลกใต ้ 

➢➢  ฟ๊อกซ ์กลาเซยีร ์ธำรน ้ำแข็งอกีแหง่หนึง่ทีอ่ยูใ่นเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนลปำรก์ ในเขตป่ำฝน  

➢➢  ควนีสท์าวน ์เมอืงสวยรมิทะเลสำบวำคำทปี ูมกีจิกรรมน่ำตืน่เตน้ อำท ิน่ังเรอืเจ็ทโบท๊ กระโดดบันจี้  

➢➢  ชมการกระโดดบนัจีท้ีส่ะพำนคำวำรัว บันจีจั้มพแ์หง่แรกทีช่ ือ่เสยีงไปท่ัวโลก  

  

พเิศษ! บฟุเฟ่ต ์พรอ้มชมววิทีส่วยงามของเมอืงควสีนท์าวน ์

ชมการแสดงพืน้เมอืงของชาวเมาร ีอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์

พรอ้มสะสมไมลจ์ากการบนิไทย 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

เดนิทาง (สงกรานต)์ 10-18 เมษายน 2561   
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วนัแรก (วนัที ่10 เมษายน 61)        กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง (วนัที ่11 เมษายน 61)        อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (TG) 

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 
 

  

  

  

10.45 น.   เดินทางถึง เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบต๋ิมซ า ณ ภตัตาคารจีน 

           น าทา่นชมเมืองอ็อคแลนด ์ เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส าคัญทางด้านการค้า     

การศึกษา การเงิน น าทา่นชมทา่เรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล า ชมสะพาน

ฮารเ์บอร ์ น าทา่นผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายส าคัญย่านการค้า และตึกส าคัญ

ของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงน่ัง

รถผ่านชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบ

เป็นจ านวนมาก  หลังจากน้ันน าทา่นขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สูง

ถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสญัลักษณ์สง่างามของโอค๊แลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูก

สร้างที่สงูที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการต้ังแต่เดือนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบน

หอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊แลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอย

ยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิตี้คอมเพลก็ซ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย คาสโิน ที่

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์–ช็อปป้ิง 

3 
อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะโกรโดม- 

ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

4 
โรโตรวั – ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

5 
ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์

สุนขัตอ้นแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสท์าวน ์

6 
ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ 

วอคเตอรพ์ีคฟารม์-นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพคี 

7 ควีนสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

8 ฟ๊อกซ ์กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟทรานซอ์ลัไพน-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่าม (วนัที ่12 เมษายน 61)        อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม  

  ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

 

วนัทีสี่ ่(วนัที ่13 เมษายน 61)   โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– 

                                         ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 - DฏฏฏW”ฏฏโ “ฆไครส้ทเชิรช ์

 

เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุก

อย่างไว้คอยให้บริการ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

                   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   เดินทางสู่เมืองมาตามาตา เย่ียมชมหมู่บา้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON  MOVIE SET) 

สมัผัสประสบการณ์เบ้ืองหลังของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด 

ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้ก ากบั เซอร์ปีเตอร์ แจค๊สนั ให้ทา่นได้ช่ืนชมพ้ืนที่

อนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของ

เทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา น าชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์

ดังเร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังก็

ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  

   น าทา่นเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี

ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดิน ที่สามารถปรุง

อาหารได้โดยการน าเน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารี

 เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของเกาะเหนือ

ที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมามากที่สดุ น าทา่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่

แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆที่เดินเรียงรายบนเวทใีห้ทา่นชม

และโชว์ความสามารถของสายพันธุ ์ ให้ทา่นสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะ

ตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้  

    น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่   รบัประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

  

  

  

  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

            น าชมศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TEPUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาว

เมารี อาท ิ การแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน า้พุร้อน บ่อโคลนเดือด 

สิ่งมหัศจรรย์ ที่เกดิข้ึนจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ                   

ตามธรรมชาติ  

น าทา่นเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเข 

น้อย ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ า้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียงจากน้ันน า 

ทา่นเข้าชม ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ า้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่ง

ประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค ่าคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทาง
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วนัทีห่า้ (วนัที ่14 เมษายน 61)         ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 

  โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

วนัทีห่ก (วนัที ่15 เมษายน 61)         ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์คีฟารม์ 

  นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

ธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน าทา่นน่ังเรือเข้าไปในถ า้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่

ของหนอนเรืองแสงและทา่นจะได้ชมความงดงามของถ า้หินงอกหินย้อยที่เกดิข้ึนตาม

ธรรมชาติเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว  

   จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

18.30 น.  ออกเดินทางจากออ็คแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เที่ยวบินที่ NZ565 

19.55 น.  ถึงสนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศนิวซีแลนด์  

   น าทา่นชมเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  CHRISTCHRUCH SUDIMA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

  

  

  

  

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท า

ฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ  

   เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือ

บางทา่นเรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของภเูขาที่มี

หิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้

ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนันั้น

ทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุใน

ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

หากทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้ว ทา่นจะประทบัใจกับวิวของ

ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด  

   น าทา่นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ทา่นแวะจุดชมวิว

ของทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติ

เมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสงูถึง 

3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน า้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว 

   น าทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์ เมือง

แห่งสวนผลไม้ ให้ทา่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

   น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN  MILLENNIUM HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด (วนัที ่16 เมษายน 61)         ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู่ ควีนสท์าวน ์ ผ่านชม การกระโดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดด

บันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้นักทอ่งเที่ยวท ากจิกรรมอนัต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสียงไปทั่ว

โลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือทา่นมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วย

ความสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อันใสและเช่ียวกราดใต้สะพาน (หากท่านตอ้งการทดสอบความ

กลา้ในการกระโดดบันจ้ี กรุณาติดต่อหัวหนา้ทัวร์เพือ่เช็คราคาและจองล่วงหนา้) จากน้ัน

น าทา่นขึ้น เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้ าประวติัศาสตร ์ TSS EARNSLAW 1912 

ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 100 ปี ได้รับสมญานามว่า “LADY OF THE LAKE” แห่ง

ทะเลสาบวาคาทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อนให้ทา่นได้ชมความงามของ

ทะเลสาบวาคาทปูีที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกทา่มกลางขุนเขาและสายน า้ใสสะอาด พร้อม

สมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงอกีฝั่งหน่ึงของทะเลสาบซ่ึงเป็น วอลเตอรพ์คีฟารม์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์ 

 น าทา่นสมัผัสกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดย

การชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์มชมการสาธิตการตดัขนแกะ และ 

ให้ทา่นได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทปูีที่สวยงามก่อน

เดินทางกลับสู่เมืองควีนสท์าวน์ น าทา่นขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็น

กระเช้าที่น่ังได้ 4 คน ระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ทา่นจะได้สัมผัสความสวยงามของ

เมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ทา่นจะมองเหน็อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขา

พร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปูีที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี 

 พรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์

 น าทา่นเข้าสู่ที่พัก QUEENSTOWN MILLENNIUM หรือเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงู

ผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชม เมืองวานาก้า ริม

ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภเูขาสงูอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ท  าให้เป็นเมืองที่มีทศันียภาพ

ที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จากน้ันน าทา่นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท ์ ผ่าน

ทะเลสาบและภเูขาสูงที่สวยงามเป็นภาพที่ทา่นจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น าทา่นเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธารน า้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนช่ันแนล

ปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่งหน่ึงชมความมหัศจรรย์ของธารน า้แขง็ที่

เคล่ือนลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธารน า้แขง็สีขาว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบตะวนัตกในโรงแรม 

 น าทา่นเดินเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด (วนัที ่17 เมษายน 61)        ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัทีเ่กา้ (วนัที ่18 เมษายน 61)         ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก 

ชาวเมารีเช่ือกนัว่า หินสเีขียว น้ีจะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและ

ครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น าทา่นเดินทางสู่ สถานรีถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ทา่น น่ัง

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะและต้นไม้หลากสี

เปล่ียนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้า

ช่ืนชมทวิทศัน์อนังดงามด่ังภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้าทาง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

   น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทยีบเทา่  

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

09.00 น. เดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ  NZ530 

10.20 น. ถึงสนามบินออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จากอาคาร

ผู้โดยสารภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 

13.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที่ TG 492 

20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

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

อตัราคา่บรกิาร เดนิทำง (สงกรานต)์ 10-18 เมษำยน 2561  
 

                    คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋  
รำคำไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิระหวำ่งประเทศ 
 (รวมต ัว๋บนิภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ ่ 126,900 บาท 98,900 บาท 

เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ ่  117,900 บาท 89,900 บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 108,900 บาท 81,900 บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 99,900 บาท 76,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  21,900 บาท 21,900 บาท 

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

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

 

อตัราน้ีรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ เจ๊ท สตาร ์
(JQ) หรอื แอรน์ิวซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าเพราะขึน้อยูก่บัตารางการบนิ
ในแต่ละวนั  
 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดินทางไป
พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้   
เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้ หรอืกรุณาตดิต่อ
สอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
  ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
  ลกูคา้อายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
  ลกูคา้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางใหท้่านละ 200 บาท 
 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคา
ตามภาษนี ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 
 ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 
 คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบท่องเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์  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  
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 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไม่
มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยกกระเป๋า
เพยีงพอ 
 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

➢ ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บำท ต่อการจองทวัรห์นึ่งทา่น ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง
บรษิทัฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรบัทา่นในการท าวซี่า กอ่นวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอการท าวซี่าเขา้
ประเทศนิวซแีลนด ์ หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไมท่นัก าหนดหรอืไมค่รบตามมาตรฐานทีส่ถานทตูก าหนดในเรือ่งการงาน และการเงนิ 
หรอืการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลท าใหส้ถานทตูปฏเิสธการออกวซี่า  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
หรอืหากออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไมส่ามารถคนืคา่ตัว๋ไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ 
➢ ส าหรบัคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 14 วนัท าการ หากไมไ่ดร้บัเงนิครบทัง้หมด
กอ่นวนัเดนิทาง 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 ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน  
(การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วนั ท าการขึ้นอยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 
ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสารส าเนาทะเบยีน
บา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 
 หลกัฐานประวตักิารศกึษา (ส าหรบัเดก็นกัเรยีน/นกัศกึษา) อาท ิ หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณีปิดเทอมใช้
ส าเนาบตัรนกัเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลการเรยีน ใบรายงานจากโรงเรยีน   
 ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้มสี าคญัมาก) 
 กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ีภรรยา และมบีุตรอายไุมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยืน่วซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่าครอบครวั 
 กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้น 



GOLDEN9TRIP CO., LTD. / BW-NZ GRAND TOUR N&S 9D7N (TG)  10-18 APRIL18   Rev 8DEC17     9 

 หากทา่นตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอืน่กอ่นเดนิทางกบัเรา กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยืน่หนงัสอืเดนิทางเขา้ไป
ในสถานทตูแลว้ไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซี่า 
 ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ืน่เขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจาก
สถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืน
วีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพ่ือย่ืนเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลาน าเล่มพาสปอรต์เข้า
ไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วนัท าการในการมาแปะ 
ผลวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
 1. หากทา่นถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวี
ซ่าใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 4. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซี่าของทา่น 
ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซีา่นัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซี่าไมส่ามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
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 ..................................................... 
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5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 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) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เตมิ 

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        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 

  


