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  เกาะเหนือ-เกาะเหนือ-เกาะใต้ เกาะใต้ 88  วนัวนั  66  คืนคืน  ((พกัควนีส์ทาวน์ พกัควนีส์ทาวน์ 33  คืนคืน))   
 

  

 
  

 
  

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์8 วนัโดยสายการบินไทย 
 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่ําคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ นําท่านชมท่าเรอืรมิอ่าวที่
สวยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลํา  

  หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ทีสู่งถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด ์ 

  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่่ายทําภาพยนตร์
ไตรภาคฟอรม์ยกัษ์  

 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมารี 
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 
 ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั 
  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผา่นกลาง

เมอืงอย่างสงบเยอืกเยน็  

  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน้ํามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน้ําแขง็จากภูเขาทีม่หีมิะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

  นําทา่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชา้ทีน่ัง่ได้ 4 คนระยะทางขึน้สูย่อดเขา 730 เมตร    

  นําทา่นขึน้เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีายุมากวา่100 ปี ไดร้บั
สมญานามวา่ “ Lady of the Lake”  

  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีทูีม่น้ํีาใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูงและมกีจิกรรมอนัน่า
ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมากทีสุ่ด อาท ิเชน่นัง่เรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี ้ 

   เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD 

LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ    

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  
 ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์ + อาหารไทย 1 มื้อ และชิมปลาแซลมอน 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
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วนัแรก  (10 เมษายน 2563) กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง (11 เมษายน 2563)  อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง   10 – 17 เมษายน 2563 (สงกรานต)์  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง  

18.45 น. ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่  TG 491  
 

  

  

  

10.45 น.   เดินทางถงึ เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่สาํคัญทางด้านการค้า     การศึกษา 

การเงิน นาํท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยลาํ ชมสะพานฮารเ์บอร ์นาํท่าน

ผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสาํคัญย่านการค้า และตึกสาํคัญของเมือง ผ่านชมย่าน 

DAY 
ITINERARY 

HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์  

2 
อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์– 

ช็อปป้ิง 
AUCKLAND  

3 

อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะ

โกรโดม-ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-ชมการแสดงชาว

เมารีพรอ้มอาหารค า่ 

ROTORUA  

4 
โรโตรวั – ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด-์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 
CHRISTCHRUCH  

5 

ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชม

อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-

ควีนสท์าวน ์

QUEENSTOWN  

6 
ควีนสท์าวน-์ล่องเรือชมมิลฟอรด์ ซาวด ์-ควีนส์

ทาวน ์
QUEENSTOWN  

7 
ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ

วอคเตอรพ์คีฟารม์-นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพคี 
QUEENSTOWN 

8 ควีนสท์าวน ์– อ็อคแลนด-์กรุงเทพฯ  
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วนัทีส่าม (12 เมษายน 2563)  อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม  

 ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถงึนาํท่านขึ้นรถผ่านชม Parnell 

Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจาํนวนมาก  หลังจากน้ัน

นาํท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สงูถงึ 328 เมตร โดดเด่นเป็น

สญัลักษณ์สง่างามของโอค๊แลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สงูที่สดุในซีกโลกใต้ เปิด

ให้บริการต้ังแต่เดือนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊

แลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถอืเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิต้ีคอม

เพลก็ซ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย คาสโิน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และ

โรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

            น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON 

   MOVIE SET) สมัผสั ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ไตรภาค

   ฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กาํกบั เซอร์ปีเตอร์  

   แจค๊สนั ให้ท่านได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา นาํชม

   หมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจาํนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 

   ออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงาม

   หน้าบ้าน  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บุฟเฟ่ต ์ทอ้งถิน่ 

   นาํท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี

   ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุง

   อาหารได้โดยการนาํเน้ือสตัว์ไปฝงัในดินที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารี

   เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาํคัญของเกาะเหนือ

   ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ นาํท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะ

   ใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆที่เดินเรียงรายบนเวทใีห้ท่าน

   ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ ์ให้ท่านสมัผสัถงึความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้า

   แกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้   

   ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี 

           อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํา้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง

                    มหัศจรรย์ที่เกดิขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ

                    ตามธรรมชาติ      

ค า่     รบัประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี ่(13 เมษายน 2563)  โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– 

                                         ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 - DฏฏฏW”ฏฏโ “ฆไครส้ทเชิรช ์

 

วนัทีห่า้ (14 เมษายน 2563) ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ-โอมาราม่า-

ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

      

 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    

นาํท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเข น้อย 

ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถํา้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงจากน้ันนาํ  ท่านเข้า

ชม ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํา้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกาย

ระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ด่ังดวงดาวบนท้องฟ้ายามคํ่าคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนาํท่านน่ังเรือเข้าไปในถํา้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอน

เรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถํา้หินงอกหินย้อยที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลาดไม่ได้  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คีิว  

   จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

18.00 น.    ออกเดินทางจากออ็คแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ NZ563 

19.25 น.  ถงึสนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นาํท่านชม 

เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมอาคาร

บ้านเรือนที่กาํลังสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากมีแผ่นดินไหวเม่ือหลายปีก่อนและยังมีซาก

ปรักหักพังหลงเหลืออยู่ให้เหน็บ้าง 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารจีน 

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  RENDEZVOUSE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

  

  

  

  

  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํ

   ฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บาํรุงผวิ เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่  

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนํา้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางท่าน

   เรียกว่าทะเลสาบสนีํา้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารนํา้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ 

   ความสาํคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนัน้ัน

   ท่านจะได้เหน็โบสถข์นาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ี่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถงึปัจจุบัน 

   หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด  
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วนัทีห่ก   (15 เมษายน 2563 ) ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์– ควีนสท์าวน ์

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

นาํท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิว

ของทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติ

เมา้ทค์ุก้ บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสงูถงึ 

3,754  เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนํา้แขง็ปกคลุมตลอดปี นาํท่านเดินทางผ่านเมืองโอมา

ราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู   

นาํท่านแวะฟารม์ปลาแซลมอล (HIGH COUNTRY SALMON FARM) ให้ท่านได้อสิระ

ในการเลือกซ้ือแซลมอนคุณภาพดีอร่อยแตกต่างจากที่อืน่ๆ ผ่านเมืองครอมเวลล ์เมือง

แห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

     น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม  QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 

ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง 

เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ด

แลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีใน

ลักษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภมิูประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารนํา้แขง็ในยุคโบราณ 

กดัเซาะหินทาํให้นํา้ท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดย

ธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถ

มองสะท้อนภาพภเูขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง  และให้ท่านด่ืมนํา้แร่บริสทุธิ์ จากธรรมชาติที่ 

MONKEY CREEK และแวะชมนํา้ตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM 

เทีย่ง   น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ

โดยรอบ ต่ืนตาตื่นใจกบัภาพของสายนํา้ตกอนัสงูตระหง่านของนํา้ตกโบเวน ซ่ึงมีความสงู160

เมตรจากหน้าผา ชมแมวนํา้นอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พรอ้มรบัประทานอาหาร

กลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ จากน้ันล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

กลับสู่เมืองควีนสท์าวน์  
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วนัทีเ่จ็ด  (16 เมษายน 2563 ) ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์คีฟารม์ 

  นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

   น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม  QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

  

  

  

  

  

  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     นาํท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้ าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

   ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ 

 วาคาทปีู ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวา คา

ทปีูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายนํา้ใสสะอาด พร้อมสมัผสั

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถงึวอลเตอรพ์คีฟารม์   

 

           
 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คีิว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  

         
 

 จากน้ันให้ท่านได้สมัผสักบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดยการ

ชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธติ การตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์

ทาวน์ให้ท่านอสิระตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนสท์าวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

มากมาย 
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    หลังจากน้ันหากมีเวลา นาํท่านซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเรว็และ          หมุน

ได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่น่ังเรือมีความต่ืนเต้นและสนุก

สดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศน้ี   

 ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดทาํการให้

นักท่องเที่ยวทาํกจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือ

ท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนนํา้อนัใสและเช่ียวกราดใต้

สะพาน  

(การนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะท าได้

หรือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถึงเวลาทีเ่หมาะสมหรือความตอ้งการ

ของคณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูที้น่ ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ้ื้อทวัรน้ี์สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของทีร่ะลึกหรือเครือ่งดื่มตามอธัยาศยั)  

   
  

  นาํท่านขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 

  730 เมตร  ท่านจะได้สมัผสัความสวยงามของเมืองควีนส์  ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่านจะมองเหน็ 

  อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปีูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดวิว 

  เมืองที่สวยงาม 
 

 

 

 

 

               
 

     

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี พรอ้มชมวิวอนัสวยงาม

ของเมืองควีนสท์าวน ์ 
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วนัทีเ่จ็ด (17 เมษายน 2563 ) ควีนสท์าวน–์ อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมQUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

05.00 น.   น าท่านเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมืองควีนสท์าวน ์

06.40 น.   น าท่านเดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ NZ610  

08.30 น. ถงึสนามบินออ็คแลนด์ เพ่ือ แวะเปล่ียนเคร่ือง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จากอาคาร

ผู้โดยสารภายในประเทศสู ่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(อาหารเชา้ตามอัธยาศัย )

ระหว่างรอต่อเคร่ือง 

13.10 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 492 

20.25 น.   เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ..... 

 

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

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง  10-17  เมษายน  2563  ( สงกรานต)์ 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมต๋ัว 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 110,900.- บาท 87,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  99,900.- บาท 78,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 94,900.- บาท  73,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 87,900.- บาท   69,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   17,900.- บาท   17,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซีา่กอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์เฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซีา่ขึน้อยู่
กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
ควรย่ืนวีซ่าล่วงหน้าโดยสามารถเกบ็เอกสารมาย่ืนวีซ่าได้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์– 10มีนาคม 2563 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษี น้ํามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ข้ึนไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากวา่ 15 ทา่น บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ สว่นขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรปุไดป้ระมาณ 2 อาทติย์กอ่นเดนิทาง 
*** ในกรณทีีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมูค่ณะ 
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*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ต่อเทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิลา่ ชา้ 
หรอืจํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
กอ่นเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ ึน้อยู่กับสายการบนิจะพจิารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพือ่ความปลอดภยัจาก
แผน่ดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนวิซแีลนด์เป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณลีกูคา้มวีซีา่อยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซีา่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิจิของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณลีกูคา้จอยแลนด์ ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เนื่องจากไม่
ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม์ 
*** ราคานี้ไมร่วมคา่ทีน่ัง่ long leg หากลกูคา้ตอ้งการจะตอ้งจองและจ่ายเงนิเพิม่กบัทางสายการบนิ (ทีน่ัง่มจีํานวนจํากดั) 
อตัราน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ เจ๊ท สตาร ์
(JQ) หรอื แอรน์วิซแีลนด์ (NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึน้อยู่กบั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

2. คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึง่หอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ , คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  
5. คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพร้อมกรุป๊ตัง้แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เงื่อนไขการ
คุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งทาํประกนั (รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอื
กรณุาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไมคุ่ม้ครองผูท้ ีอ่ายุตํ่า กวา่ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งทาํประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม์   
 ลกูคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามเงือ่นไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ทา่นตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเ  
 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด์ ทีอ่าศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเงือ่นไขกรมธรรม์  

6. คา่น้ํามนัจากสายการบนิ  ณ วนัที  15 ตุลาคม 2561 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของ
สายการบนิหากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจากนี้  

7. ราคารวมวซีา่แลว้ กรณมีวีซีา่นวิซแีลนด์อยู่แลว้ คืนให้ท่านละ 2,500 บาท 
8. ค่าวีซ่ากรุป๊หรือครอบครวัแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไมย่ื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไมร่วม 
1. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
2. กรณทีีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซีา่  
3. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (23 กิโลกรมัต่อท่าน) เนื่องจากมตี่อเครือ่งบนิภายใน 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ  
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6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. คา่ทปิไกด์ คา่ทปิคนขบัรถของนวิซแีลนด์ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าที่

โรงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ  

8. ไมมี่แจกน ้าด่ืมบนรถและไมแ่จกกระเป๋า 
9. ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง  
 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศนิวซแีลนดก่์อน  30 วนัทาํงาน 

หรือก่อน 4 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศนิวซแีลนดล่์าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวซ่ีาของ

ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามัดจาํทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านที่รอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้อ่านเงือ่นไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การยกเลิก (ช่วงเทศกาลสงกรานต)์ 

***กรณีที่ลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี*** 

หมายเหตุ  

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิหรือรถตดิ หรือปิดถนน ระหว่างทาํทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถงึความ

สะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผดิกฎหมายหรือ

สิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้

เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้  

3.1  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอนัเนื่องจากหนังสอืเดนิทางชาํรดุ

หรือมีการประทบัตราอืน่ๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกนิ 6 เดอืนในวนัเดนิทาง 

3.2  กรณลีูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วนัเดนิทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดนิทาง  

3.2 กรณทีี่สถานทูตงดออกวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเ รื่อง

การเงนิและการทาํงานของตวัผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวซ่ีา  

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย  
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3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบิน

ระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์  

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด*์ เทศกาลควรยืน่วีซ่าก่อนเดินทาง 35 วนั* 

 หนังสอืเดนิทางมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน และถ่ายส าเนาหนา้ที่มีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญั

มาก) 

1. รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว 

2. สาํเนาทะเบียนบ้าน และ สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

4. ใบรับรองการทาํงานของบริษัทที่ทาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น) ต้องระบุตาํแหน่ง เงนิเดอืน ระยะเวลาทาํงาน  

- สาํเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

5. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสงักดัต้องระบุเงนิเดอืน ตาํแหน่ง ระยะเวลาทาํงานทั้งหมด เป็นภาษาองักฤษ

เท่านั้น 

 หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน  – ใชภ้าษาองักฤษ

เท่านั้น 

 เดก็อายุตํ่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับิดาจะ 

ต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดนิทางคนเดยีวต้องมีหนังสอือนุญาตทั้งบิด าและมารดา พร้อมเอกสารสาํเนา

ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงนิของบิดาหรือมารดา (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

6. หลักฐานประวตักิารศกึษา(สาํหรับเดก็นักเรียน/นักศกึษา)ภาษาองักฤษเท่านั้น อาท ิหนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน (ตวั

จริง) กรณปิีดเทอมใช้สาํเนาบัตรนักเรียน หรือใบวฒิุบัตร  ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

7. ใบเปลี่ยนช่ือ (ถ้ามีสาํคญัมาก) – พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

8. กรณุาใส่หมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถตดิต่อได้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบ้าน 

** ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้หากต้ องการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย เพิม่เติมใบละ 

500-800บาท ข้ึนอยู่กบัเอกสารที่แปลนั้นๆ ** 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

 3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตผุลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริ ง หรือ

ผดิวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวซ่ีาท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

 4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 

ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมัตวิซ่ีานั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณา

ของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังตาม

เอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่ก าหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่ท่องเทีย่ว** 
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**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ชือ่ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณยี์  ......................... 

โทรศพัทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณยี์ ............................. 

โทรศพัทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรณุากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทางไปด้วยกนั   กรณุาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศกึษา กรณุาระบุสถาบันการศกึษา ...............................................................................ที่อยู่ 

......................................................................... รหัสไปรษณยี์ ............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตยีง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตยีง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อววั  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

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

13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดนิ/ริมหน้าต่าง/อืน่ๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการบินฯ 

ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัต์ไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


