


 

      

NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&  SStthh  ((TTGG))  

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9เกาะใต้ 9  วนัวนั  
 

  

 
  

 
  

 
บิก๊เวิลด์ ฮอลิเดยเ์ชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย 

 
 

• พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  

• ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์ 

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  

 
  

  

  

  

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง  12 - 20  เมษำยน  2561  ( สงกรานต)์ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 



 

วนัแรก (วนัที ่12 เมษายน 61)        กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

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

 

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

  ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

 

  

  

  

  

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

เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง 

18.45 น.  ออกเดินทำงสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 
 

  

  

  

10.45 น.    เดินทำงถึง เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   น ำทำ่นชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ  

   กำรศึกษำ กำรเงิน น ำทำ่นชมทำ่เรือริมอ่ำวที่สวยงำมเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล ำ ชมสะพาน

   ฮารเ์บอร ์น ำทำ่นผ่ำนชมย่ำน Queen street ที่เป็นถนนสำยส ำคัญย่ำนกำรค้ำ และตึกส ำคัญ

   ของเมือง ผ่ำนชมย่ำน Parnell Village ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่และสวยงำม รวมถึง 

   Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพำะดอกกุหลำบเป็นจ ำนวน

   มำก  หลังจำกน้ันน ำทำ่นขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 

   เมตร โดดเด่นเป็นสญัลักษณ์สง่ำงำมของโอค๊แลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่

   สงูที่สดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริกำรต้ังแต่เดือนสงิหำคมค.ศ.1997 โดยด้ำนบนหอคอยจะ

   สำมำรถชมทศันียภำพรอบเมืองโอค๊แลนด์ได้กว้ำงไกลกว่ำ 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลม

   แห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกำยซิตี้คอมเพลก็ซ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย คำสิโน ที่เปิด 

   ให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้

   คอยให้บริกำร 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

                   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON 

   MOVIE SET) สัมผัส ประสบกำรณ์เบ้ืองหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำค

   ฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้ก ำกบั เซอร์ปีเตอร์  

   แจค๊สนั ให้ทำ่นได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงำมของฟำร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มำกกว่ำพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระกำรตำ น ำชม

   หมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 

   ออกแบบให้แตกต่ำงกนัไป บำงหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงำม

   หน้ำบ้ำน  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  



 

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

                                         ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 - DฏฏฏW”ฏฏโ “ฆไครส้ทเชิรช ์

 

วนัทีสี่ ่(16 เมษายน 2561)    อ็อคแลนด-์ ควีนสท์าวน ์ - ชมการกระโดดบนัจ้ี   

 นัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนยอดเขาบอ๊บสพ์คี  

   น ำทำ่นเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มี

   ชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุง

   อำหำรได้โดยกำรน ำเน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะสกุ อำหำรน้ีชำวเมำรี

   เรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญของเกำะเหนือ

   ที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมำมำกที่สดุ  

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่     รบัประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

  

  

  

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

           น าท่านศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำว

เมำรี   อำท ิกำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง

                      มหัศจรรย์ที่เกดิข้ึนจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพ้ืนดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ

                      ตำมธรรมชำติ  

  

น ำทำ่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชม

กำรแสดงของแกะพันธุ์ต่ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทใีห้ทำ่นชมและโชว์ควำมสำมำรถของสำย

พันธุ ์ให้ทำ่นสมัผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตัวน้อย ประทบัใจกบักำรชม

กำรสำธติกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้      

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว  

 น ำทำ่นเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเล้ียงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเข 

น้อย ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ ำ้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียงจำกน้ันน ำ 

ทำ่นเข้ำชม ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ำ้ที่มีหนอนเรืองแสง

เปล่งประกำยระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค ่ำคืนนับเป็น

ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่หำดูได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำทำ่นน่ังเรือเข้ำไปในถ ำ้อนั

เงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและทำ่นจะได้ชมควำมงดงำมของถ ำ้หินงอกหิน

ย้อยที่เกดิข้ึนตำมธรรมชำติเป็นสถำนที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลำด

ไม่ได้  

   จำกน้ันเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่ AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 

 
     
 

 



 

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

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.00 น.    ก่อนเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์ และท ำกำรเชค็อนิสำยกำร 

     บินภำยในประเทศ NZ621 

11.00 น.   รับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรญ่ีปุ่น ณ ร้ำนอำหำรในสนำมบิน 

12.05 น.    ออกเดินทำงจำกออ็คแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินที่ NZ621 

13.55 น.    ถึงสนำมบินเมืองควีนสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซีแลนด ์ 

น ำทำ่นเดินทำงชมเมืองควีนสท์ำวน์ เมืองขนำดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติที่งดงำมริม

ทะเลสำบที่มีน ำ้ใสเป็นสฟ้ีำแสนสวยที่นักทอ่งเที่ยวพลำดไม่ได้เลยที่จะต้องมำเยือน เดินทำง

จำกเมืองควีนสท์ำวน์โดยรถว่ิงเลำะแม่น ำ้คำวำรัว ให้ทำ่นได้แวะชมเรือเร็วเจ็ทโบท๊ 

(JETBOAT) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเรว็และหมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับ

ที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกทำ่นที่น่ังเรือมีควำมตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืม

และเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้  ชมการกระโดดบนัจ้ีเมืองควีนสท์าวน์

เป็นกำรกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้นักทอ่งเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำตื่นเต้น

น้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือทำ่นมำเที่ยวนิวซีแลนด์

กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใสและเช่ียวกรำดใต้สะพำน  

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถาม

ราคาจากหัวหนา้ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึง

ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่หมาะสม

หรือความตอ้งการของคณะ  ส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดเ้ล่นที่นัง่รถไปดว้ยสามารถถ่ายรูป เดิน

เล่น ซ้ือของทีร่ะลกึของฝากและเคร่ืองด่ืมตามอัธยาศัย)  

จำกน้ันน ำทำ่นขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำง

ขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร  ทำ่นจะได้สมัผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนสท์ำวน์ทั้งเมืองในมุม

สงูที่ทำ่นจะมองเหน็อำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปูีที่

สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี  

    พรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์   

    น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก QUEENSTOWN HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  ออกเดินทำงสู่มิลฟอร์ดซำวน์ โดยผ่ำนทะเลสำบเตอำนำว ซ่ึงเป็นทะเลสำบที่ใหญ่ 

  เป็นอนัดับ 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ ผ่ำนเขตป่ำพรุ 

  ป่ำเบญจพรรณ ทุง่กว้ำง เข้ำสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์( MILFORD  

  SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกำศให้ 

  เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก  

  กล่ำวคือภมิูประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธำรน ำ้แขง็ในยุคโบรำณ กดัเซำะหินท ำให้น ำ้ 



 

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

     ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ-  แอชเบอรต์นั -ไครสตเ์ชิรช์  

  ทว่มแทนที่กลำยเป็นอ่ำวลึกระหว่ำงทำงทำ่นจะได้ชมควำมงำมที่สร้ำงโดยธรรมชำติ 

  ทะเลสำบ MIRROR LAKE ทะเลสำบที่ใสรำวกระจก เป็นทะเลสำบที่ทำ่นจะ 

  สำมำรถมองสะท้อนภำพภเูขำ ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่ำง  และให้ทำ่นด่ืมน ำ้แร่บริสทุธิ์ 

  จำกธรรมชำติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน ำ้ตกที่มีควำมย่ิงใหญ่ที่ CHASM 

เทีย่ง    น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมควำมงำมของ 

  ธรรมชำติโดยรอบ ตื่นตำตื่นใจกบัภำพของสำยน ำ้ตกอนัสงูตระหง่ำนของ  

    น ำ้ตกโบเวน ซ่ึงมีควำมสงู160เมตรจำกหน้ำผำ ชมแมวน ำ้นอนอำบแดดบนโขดหิน 

  อย่ำงสบำยใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ จำกน้ัน 

  ล่องเรือกลับสู่ทำ่เรือ เพ่ือเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศกลับสู่เมืองควีนสท์ำวน์  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร     

           น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก QUEENSTOWN HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงผ่ำน เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด 

   แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทำงต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนำด

   เลก็บนที่รำบสงูเป็นอกีเมืองที่มีควำมสวยงำมของธรรมชำติที่ล้อมรอบด้วยหุบเขำและ

   เตม็ไปด้วยทุ่งหญ้ำ และฝูงแกะ  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว 

     จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงผ่ำนชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมด่ังภำพวำด แวะจุดชม

   วิวของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ ยอดเขำเม้ำทคุ้์กที่

   มีควำมสงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี เดินทำงต่อสู่ 

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสเีขียวอมฟ้ำหรือบำงทำ่น

   เรียกว่ำทะเลสำบสนี ำ้นม สีพิเศษน้ีเกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะ

   ปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ 

   ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอนักว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกัน

   น้ันทำ่นจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ 

   ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดีต 

   จนถึงปัจจุบัน หำกทำ่นเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วทำ่นจะ 

   ประทบัใจกบัวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด จำกน้ัน 

   เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุง่รำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพ

   ท ำฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็น 

   ผลิตภัณฑบ์ ำรุงผิว เซร่ัม ครีมลำโนลิน หรือจะช้ือของฝำก อำทเิช่นตุก๊ตำแกะ  

   เดินทำงสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  



 

วนัทีเ่กา้ (วนัที ่20 เมษายน 61)         ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

 

 น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  CHRISTCHURCH SUDIMA HOTEL / DOUBLE 

TREE by HILTON  หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

วนัทีห่า้ (วนัที ่19 เมษายน 61) ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมโลมาและแมวน ้ าทีอ่าคารวั - ไครสตเ์ชิรช์  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงจำกไคร้สทเ์ชิร์ชสู่เมืองอะคำรัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝร่ังเศสเมืองเดียวใน

นิวซีแลนด์ ชำวฝร่ังเศสต้ังรกรำกในปี ค.ศ.1840 ให้ทำ่นชมเมืองอะคำรัวที่ยังมีร้ำนอำหำร

และถนนต่ำงๆที่มีข่ือเป็นภำษำฝร่ังเศสที่ใช้มำจนถึงปัจจุบัน จำกน้ันน ำทำ่นล่องเรือชม 

WILDLIFE CRUISE  ชมสัตว์ต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ในบริเวณอ่ำวน้ีอำทเิช่น แมวน ำ้ สิงโตทะเลที่

นอนเล่นตำมโขดหิน เพนกวิน และโลมำเฮกเตอร์ตัวเลก็แสนน่ำรัก ส ำหรับตัวผู้ตัวมีควำม

ยำว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และน ำ้หนักอยู่ที่ 47 กโิลกรัมโดยประมำณ สำมำรถพบได้ในอ่ำว

แห่งน้ีและบริเวณใกล้เคียง โลมำเฮกเตอร์เป็นมิตรกบัคนและชอบว่ำยเล่นใกล้ ๆ เรือท ำให้

เรำสำมำรถมองเหน็ได้อย่ำงชัดเจนเวลำกระโดดหรือว่ำยตำมผิวน ำ้และอำหำรในอ่ำนแห่งน้ี

ที่มีปลำชุกชุม 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

     น ำทำ่นชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  

                                ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจ าเมือง  ชมควำมงำมของ แม่น ้ าเอ 

   ว่อน (AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเยน็ ทำ่นจะได้เหน็คนถ่อเรือไป 

   ตำมสำยน ำ้ที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้ำอยู่เหนือน ำ้ เหมือนในสวนสำธำรณะกลำงเมือง 

   ผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศำสตร์ จำกน้ันน ำทำ่นข้ึนสู่ ยอดเขาแคชเมียร ์ยอด 

     เขำสงูที่ทำ่นจะสำมำรถมองเหน็ทศันียภำพอนังดงำมของเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

 น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  CHRISTCHURCH SUDIMA AIRPORT HOTEL  

หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

09.00 น. เดินทำงสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ NZ530    

10.20 น. ถึงสนำมบินออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผู้โดยสำร

ภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

13.10 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที่ TG 492 

20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

 

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



 

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  12 -20  เมษำยน  2561  ( สงกรานต)์ 

 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 

12-20 เม.ย.61 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

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 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   21,900.- บาท   21,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

 
 
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 ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน
เดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
*** 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)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ด้แจง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึน้อยูก่บั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 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 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามเงื่อนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งท าประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืท าประกนัการเดนิทางเอง 

 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 

 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

➢ ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง
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 หากไม่ไดร้บั เงนิครบ
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

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

จากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
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 าระไปแล้ว และ
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 4. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซี่าของ
ทา่น 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 ..................................................... 
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) 

 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) .................................................. 

  


