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              BBWW..  GGrraanndd  ttoouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh        

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9เกาะใต้ 9  วนัวนั  7 คืน7 คืน  
 

  

 
  

 
  

บิก๊เวิลด์ ฮอลิเดยเ์ชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย 
 
 

➢➢  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำทำ่นชมท่ำเรอืรมิอำ่วที่
สวยงำมเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล ำ  

➢➢  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีสู่งถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์  
➢➢  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์

ไตรภำคฟอรม์ยกัษ์  
➢ โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
➢ รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมารี 
➢ ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี
➢ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมกำรแสดงตดัขนแกะ 
➢ ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัเป็นลำ้น ๆ ตวั 
➢➢  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญำนำมวำ่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผำ่นกลำง

เมอืงอย่ำงสงบเยอืกเยน็  

➢➢  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ำมสีเีขยีวอมฟ้ำ สพีเิศษนี้เกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็จำกภูเขำทีม่หีมิะปกคลมุ
ตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

➢➢  น ำทำ่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชำ้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตร    

➢➢  น ำทำ่นขึน้เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีำยุมำกวำ่100 ปี ไดร้บั
สมญำนำมวำ่ “ Lady of the Lake”  

➢➢  นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหวำ่งทำงผำ่นชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ี่ไดร้บักำร
กล่ำวขำนวำ่เป็นเสน้ทำงซึ่งโอบลอ้มดว้ยภูเขำหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  

➢➢  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธำรน ้ำแขง็ทีง่ดงำมแห่งหนึ่งทีส่วยงำม ชมธำรน ้ำแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนล
ปำรก์ ทีม่คีวำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึ่งชมควำมมหศัจรรยข์องธำร  

➢➢  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีทูีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภูเขำสูงและมกีจิกรรมอนัน่ำ
ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำกทีส่ดุ อำท ิเชน่นัง่เรอืเจท็โบ๊ท กำรกระโดดบนัจี้  

➢➢   ชมการกระโดดบนัจีเ้มืองควีนสท์าวน์เป็นกำรกระโดดบนัจีแ้หง่แรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหน้กัท่องเทีย่วท ำ
กจิกรรมอนัน่ำตื่นเตน้นี้จนมชีือ่เสยีงไปทัว่โลก  

• พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  

• ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์ 

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง  อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ก ำหนดกำรเดินทำง  11 – 1 9 สงิหำคม 2561 

     15 – 23 กนัยำยน 2561 
       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง 

18.45 น.  ออกเดินทำงสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 
 

  

  

  

10.45 น.  เดินทำงถงึ เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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-นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพีค 

7 ควีนสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

8 ฟ๊อกซ ์กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟทรานซอ์ลัไพน-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่าม   อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม  

 ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

 

น ำท่ำนชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส  ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ     กำรศึกษำ 

กำรเงิน น ำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล ำ ชมสะพานฮารเ์บอร ์น ำท่ำน

ผ่ำนชมย่ำน Queen street ที่เป็นถนนสำยส ำคัญย่ำนกำรค้ำ และตึกส ำคัญของเมือง ผ่ำนชมย่ำน 

Parnell Village ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่และสวยงำม รวมถงึน่ับรถภ่ำนชม Parnell Rose 

Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพำะดอกกุหลำบเป็นจ ำนวนมำก  หลังจำกน้ันน ำท่ำน

ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สงูถงึ 328 เมตร โดดเด่นเป็นสญัลักษณ์สง่ำ

งำมของโอค๊แลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่สงูที่สดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริกำรต้ังแต่

เดือนสงิหำคมค.ศ.1997 โดยด้ำนบนหอคอยจะสำมำรถชมทศันียภำพรอบเมืองโอค๊แลนด์ได้

กว้ำงไกลกว่ำ 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถอืเป็นส่วนหน่ึงของ สกำยซิต้ีคอมเพลก็ซ์ ซ่ึง

ประกอบไปด้วย คำสโิน ที่เปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ และโรงแรม เรียก

ได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้คอยให้บริกำร 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

    น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เยี่ยมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON 

   MOVIE SET) สมัผสั ประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำค

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

   แจค๊สนั ให้ท่ำนได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงำมของฟำร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มำกกว่ำพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระกำรตำ น ำชม

   หมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 

   ออกแบบให้แตกต่ำงกนัไป บำงหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงำม

   หน้ำบ้ำน  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  

   น ำท่ำนเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มี

   ชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุง

   อำหำรได้โดยกำรน ำเน้ือสตัว์ไปฝงัในดินที่มีควำมร้อนสงูจนกว่ำจะสกุ อำหำรน้ีชำวเมำรี

   เรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส  ำคัญของเกำะเหนือ

   ที่นักท่องเที่ยวนิยมมำมำกที่สดุ น ำท่ำนสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเล้ียงแกะ

   ใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต่์ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทใีห้ท่ำน

   ชมและโชว์ควำมสำมำรถของสำยพันธุ ์ให้ท่ำนสมัผสัถงึควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำ

   แกะตัวน้อย ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธติกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่     รบัประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  
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วนัทีส่ี ่  โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์–ไครส้ทเ์ชิรช์                            

วนัทีห่า้ ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 

 โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

           ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี 

           อำท ิกำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง

                    มหัศจรรย์ที่เกดิขึ้นจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพ้ืนดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ

                    ตำมธรรมชำติ  

  

น ำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเล้ียงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเขำน้อย  

ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ ำ้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงจำกน้ันน ำ ท่ำนเข้ำชม 

ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ำ้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกำย

ระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว ด่ังดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค ่ำคืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่

หำดูได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำท่ำนน่ังเรือเข้ำไปในถ ำ้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรือง

แสงและท่ำนจะได้ชมควำมงดงำมของถ ำ้หินงอกหินย้อยที่เกดิขึ้นตำมธรรมชำติเป็นสถำนที่

ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลำดไม่ได้  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คีิว  

   จำกน้ันเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

.......น.     ออกเดินทำงจำกออ็คแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินที่  

.......น.     ถงึสนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสำมของประเทศนิวซีแลนด์ น ำท่ำนชม 

     เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  

ค ่ำ      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรจีน  

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  DOUBLE TREE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำ

   ฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บ ำรุงผวิ เซร่ัม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทเิช่นตุ๊กตำแกะ เดินทำงต่อสู่  

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสเีขียวอมฟ้ำหรือบำงท่ำน

   เรียกว่ำทะเลสำบสนี ำ้นม สพิีเศษน้ีเกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ 

   ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอนักว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกนัน้ัน

   ท่ำนจะได้เหน็โบสถข์นำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ี่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถงึปัจจุบัน 

   หำกท่ำนเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม 



 

BW-NZ GRAND TOUR  Nth-Sth 9D (TG) AUG-SEP18      PAGE 5

  

วนัทีห่ก     ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์คีฟารม์ 

 นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

   ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมด่ังภำพวำด ให้ท่ำนแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่ 

   สำมำรถมองเหน็ยอดเขำเม้ำทคุ้์กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก้ 

   บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยควำมสงูถงึ 3,754 

   เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงู ผ่ำนเมืองครอมเวลล ์

   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่ำนได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์  

   จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

     น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN  COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

  

  

  

  

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้ าประวตัิศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

 ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบ 

 วำคำทปีู ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อน ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของทะเลสำบวำคำ

ทปีูที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติกท่ำมกลำงขุนเขำและสำยน ำ้ใสสะอำด พร้อมสมัผสั

ธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถงึวอลเตอรพ์คีฟารม์   

 (หากเรือกลไฟโปราณปิดซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเล็กล่องไปทีว่อลเตอรพึ์คฟารม์แทน) 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คีิว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  

 จำกน้ันให้ท่ำนได้สมัผสักบัชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเล้ียงแกะของ

นิวซีแลนด์โดยกำรชมกำรแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม ชมกำรสำธติกำร

ตัดขนแกะเดินทำงจำกเมืองควีนสท์ำวน์ 

ให้ท่ำนอสิระตำมอธัยำศัยที่ย่ำนกำรค้ำใจกลำงเมืองควีนสท์ำวน์ที่มีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมมำกมำย 

หรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

เจท็โบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้วิ่งด้วยควำมเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ท่ำนที่น่ังเรือมีควำมต่ืนเต้น

และสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศน้ี  ชมการ

กระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวัเป็นกำรกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้

นักท่องเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำด

ไม่ได้เม่ือท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใส

และเช่ียวกรำดใต้สะพำน  
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วนัทีเ่จ็ด ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

วนัทีแ่ปด  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

(**การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถาม

ราคาจากหัวหนา้ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึง

ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่

เหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่   

** ส าหรับผูท้ีนั่ง่รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ไดซ่ื้อทัวร์น้ีสามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของที่

ระลึกหรือเคร่ืองด่ืมตามอัธยาศัย)  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี 

 พรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็นภเูขำสงู

ผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำก้ำ แวะชม เมืองวำนำก้ำ ริม

ทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเูขำสงูอยู่อกีฟำกหน่ึงของทะเลสำบที่ท ำให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมือง

ฮาสท ์ผ่ำนทะเลสำบและภเูขำสงูที่สวยงำมเป็นภำพที่ท่ำนจะประทบัใจตลอดสองข้ำงทำง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธำรน ำ้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนช่ันแนล

ปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอีกแห่งหน่ึงชมควำมมหัศจรรย์ของธำรน ำ้แขง็ที่

เคล่ือนลงมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรน ำ้แขง็สขีำว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงำม 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่แบบตะวนัตกในโรงแรม 

    น ำท่ำนเดินเข้ำสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสเีขียวหรือ

หยก ชำวเมำรีเชื่อกนัว่ำ หินสเีขียว น้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรง และจะน ำอ ำนำจมำสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ท่ำน น่ัง

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะและต้นไม้หลำกสี
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วนัทีเ่กา้  ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

เปล่ียนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขำเขยีวขจี และฝงูแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำ

ชื่นชมทวิทศัน์อนังดงำมด่ังภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้ำทำง 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

     น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  DOUBLE TREE HOTEL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

09.00 น. เดินทำงสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ NZ…. 

10.20 น. ถงึสนำมบินออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผู้โดยสำร

ภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

13.10 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 492 

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

 

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

ก ำหนดกำรเดินทำง  11 – 19 สงิหำคม 2561 

     15 – 23 กนัยำยน 2561 
 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมต ัว๋ 
ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ

ระหวา่งประเทศ 
(รวมต ัว๋บนิภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ 119,900.- บาท 94,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  110,900.- บาท 85,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 100,900.- บาท  79,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 94,900.- บาท   74,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ   18,900.- บาท   18,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนตอ่ 1 หอ้ง  ท่ำนที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซีำ่เดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซีำ่กอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเท่านัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซีำ่ขึน้อยู่
กบัเอกสำรของทำ่น ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
*** รำคำน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ข้ึนไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
กำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรุปไดป้ระมำณ 2 อำทติยก่์อนเดนิทำง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้  
หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ 
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*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให้ 
*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพื่อควำมปลอดภยัจำก
แผ่นดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิี่นัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคำ้มวีซ่ีำอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไม่ท ำประกนักำรเดนิทำงให ้เน่ืองจำกไม่ตรงตำม
เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์
*** ทีน่ัง่ส ำหรบักรุ๊ปทีเ่รำจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมูค่ณะ ไม่ใช่ทีน่ัง่ดำ้นหน้ำสุด (long leg seat) ทำงสำยกำรบนิจะจดัทีน่ัง่ตำมควำม
เหมำะสม 
 

อตัราน้ีรวม 
❑ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG ) และสำยกำรบนิภำยในประเทศ เจ๊ท สตำร ์

(JQ) หรอื แอรน์วิซแีลนด์ (NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าเพราะขึน้อยู่กบั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

❑ คำ่โรงแรมทีพ่กั (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่รถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
❑ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
❑ คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
❑ ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอุบตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบัผู้

เดินทางไปพร้อมกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอืกรุณำ
ตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 
 ลกูคำ้อำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคำ้ทีไ่ม่ไดต้รงตำมเงื่อนไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ท่ำนต้องท ำประกนักบัทำงบรษิทัฯ หรอืท ำประกนักำรเดนิทำงเอง 

❑ คำ่น ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ และคำ่ภำษสีนำมบนิ ณ  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
รำคำตำมภำษนี ้ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หลงัจำกนี้ 

❑ รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณมีวีซีำ่นวิซแีลนด์อยู่แลว้ คนืใหท้ำ่นละ 3,000 บำท 
❑ คำ่วซีำ่กรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไมย่ื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไมร่วม 
❑ คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
❑ กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คำ่แปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกคำ่วซีำ่ 
❑ คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรมัต่อทำ่น) 
❑ คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
❑ คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
❑ คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
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❑ ค่ำทปิไกด ์คำ่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนด์ตำมธรรมเนยีมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคำ่ทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรม
ไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังำนยก
กระเป๋ำเพยีงพอ 

❑ ไมมี่แจกน ้าด่ืมบนรถและไมแ่จกกระเป๋า 
❑ ไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

➢ ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัรห์นึง่ทำ่น ทำ่นตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำง
บรษิทัฯ เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซีำ่ ก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดำห์ ) ในขอ
กำรท ำวซีำ่เขำ้ประเทศนวิซแีลนด์ หำกเอกสำรทำ่นล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดหรอืไม่ครบตำมมำตรฐำนทีส่ถำนทูตก ำหนดใน
เรือ่งกำรงำน และกำรเงนิ หรอืกำรใหข้้อมูลทีเ่ป็นเท็จอนัเป็นผลท ำให้สถำนทูตปฏิเสธกำรออกวซี่ำ  บรษิัทฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด หรอืหำกออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สำมำรถคนืค่ำตัว๋ได้เพรำะเป็นเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ 

➢ ส ำหรบัค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนัท ำกำร หำกไม่ได้รบัเงนิครบ
ทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 

 
 

เงือ่นไขการยกเลิก  
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้ำ 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทำง หกัค่ำมดัท่ำนละ 30,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้ำ 21 – 40 วนั ก่อนเดนิทำง  หกัค่ำใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทวัร ์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเงนิทัง้หมด  

เอกสารในการขอวีซ่า 
❑ หนงัสอืเดนิทำงมอีำยุไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
❑ รปูถ่ำย 2 รปู ขนำด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
❑ ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
❑ ใบรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่ (ใชภ้ำษำองักฤษเทำ่นัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจ้ำของกจิกำร 

- ประวตักิำรท ำงำนควรระบุระยะเวลำท ำงำนทัง้หมด รวมถงึ ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ 
❑  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรบัรองจำกต้นสงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ 
❑ หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วนั ท าการข้ึนอยู่กบัสถานฑูต)  
❑ เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำจะ 

ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มเอกสำร
ส ำเนำ ทะเบยีนบำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำ 

❑ หลกัฐำนประวตักิำรศกึษำ (ส ำหรบัเดก็นักเรยีน/นักศกึษำ) อำท ิ หนงัสอืรบัรองจำกทำงโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณปิีดเทอมใช้
ส ำเนำบตัรนกัเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลกำรเรยีน ใบรำยงำนจำกโรงเรยีน   

❑ ใบเปลีย่นชือ่ (ถำ้มสี ำคญัมำก) 
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❑ กรณถีำ้เป็นครอบครวัทีม่สีำม ี ภรรยำ และมบีุตรอำยุไมเ่กนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยืน่วซีำ่รวมกนัไดเ้ป็นวซีำ่
ครอบครวั 

❑ กรณุำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
❑ หำกทำ่นตอ้งกำรใชห้นงัสอืเดนิทำงไปประเทศอืน่กอ่นเดนิทำงกบัเรำ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่พรำะหำกยืน่หนังสอืเดนิทำงเขำ้

ไปในสถำนทตูแลว้ไมส่ำมำรถเอำหนงัสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกวำ่จะถงึก ำหนดวนัออกวซีำ่ 
❑ ระยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ประมำณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทำง(PASSPORT)ทีย่ืน่เขำ้สถำนทตูแลว้ไมส่ำมำรถดงึออกมำ

จำกสถำนทตูไดจ้นกวำ่จะถงึวนัก ำหนดรบัเลม่    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนย่ืนวีซ่าแล้วถา่ยเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพื่อย่ืนเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วนัท าการในการมาแปะ 
ผลวีซ่า  หำกทำ่นไม่แจง้ใหท้รำบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

❑ 1. หำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรออกวซีำ่ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค าร้อง
ขอวีซ่าใหมก่ต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม ่พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครัง้ 

❑ 2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซีำ่ลำ่ชำ้ไมท่นัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และ
ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

❑ 3. หำกทำงสถำนทตูแจง้วำ่เหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซีำ่อนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซีำ่ทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

❑ 4. กรณทีีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซีำ่แลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจ้งสถำนทตูยกเลกิวซีำ่ของ
ทำ่น ขึน้อยู่กบัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่นัน้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซีำ่ไมส่ำมำรถแทรกแซงกำร
พจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่ว
ยงัตำมเอกสำรทีร่ะบุเทำ่นัน้ 

 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะย่ืนท่องเท่ียว*** 

 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส าคญัมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย ์ .................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ที่อยู.่......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ี่บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

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

 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (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 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเน้ือวัว  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อืน่ๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 

  


