
 
 
 
 
 
  

  

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์   Fantastic New Zealand-APR-8D-QF-W14 

 

 FantasticNew Zealand 8 days 
อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ชมหมู่บ้านฮ๊อบบิท - ควีนส์ทาวน์ 

น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค  - ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ 

ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช  
**พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ ** 

 
 

 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  9 – 16  เมษำยน 2560 ( สงกรานต)์ 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์- อ็อคแลนด ์

2 ซิดนยี ์– อ็อคแลนดช์มเมือง - อิสระชอ้ปป้ิง 

3 
อ็อคแลนด ์–หมู่บา้นของชาวฮอบบิท  - โรโตรวั-การ

แสดงของชาวเมารี พรอ้มอาหารค า่ 

4 
โรโตรวั – อะโกรโดม ฟารม์  - ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี-  

หอคอย SKY TOWER 

5 
อ็อคแลนด ์- ควีนสท์าวน ์–ชมเรือเรว็เจ็ทโบ๊ทและการ

กระโดดบนัจ้ี-กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบสพ์คีและเล่นลูจ 

6 ควีนสท์าวน ์- เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์

7 
ควีนสท์าวน ์– ครอมเวล -ทะเลสาบเทคาโป-ชม

อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-  แอชเบอรต์นั -ไครสตเ์ชิรช์ 

8 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 
  

  

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์   Fantastic New Zealand-APR-8D-QF-W14 

วนัแรก (วนัท่ี 9 เมษายน 60)         กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์- อ็อคแลนด ์

 

วนัท่ีสอง (วนัท่ี 10 เมษายน 60)       อ็อคแลนดช์มเมือง - อิสระช้อปป้ิง 

 

วนัท่ีสาม (วนัท่ี 11 เมษายน 60) อ็อคแลนด ์–หมู่บา้นของชาวฮอบบิท  - โรโตรวั  

     การแสดงของชาวเมารี พรอ้มอาหารค า่ 

 

 
 

 

15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้ น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตัส แอรเ์วย  ์(QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.25 น.  เหิรฟ้ำสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024  (เพ่ือแวะเปล่ียนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 
 

 
 

06.45 น.  เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี  ์ประเทศออสเตรเลีย เปล่ียนเที่ยวบิน 

09.55 น. ออกเดินทำงสู่ อ็อคแลนด ์ประเทศนวิซีแลนด ์ โดยสำยกำรบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF143 

15.00 น.  ถึงสนำมบินเมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซีแลนด ์  ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว 

   น ำทำ่นชมเมืองอ็อคแลนด  ์ เมืองที่ใหญ่อันดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ 

   กำรศึกษำ กำรเงิน น ำทำ่นชมทำ่เรือริมอ่ำวที่สวยงำมเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล ำ ชม 

   สะพานฮารเ์บอร ์ น ำทำ่นผ่ำนชมย่ำน Queen street ที่เป็นถนนสำยส ำคัญย่ำนกำรค้ำ  

   และตึกส ำคัญของเมือง ผ่ำนชมย่ำน Parnell Village ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่ 

   และสวยงำม  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SKYCITY HOTEL AUCKLAND  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

     น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบิท (HOBBITON 

     MOVIE SET) สัมผสัประสบกำรณเ์บ้ืองหลังของสถำนที่ถ่ำยท  ำภาำพยนตร์ไตรภาำค 

     ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้ก  ำกับ เซอร์ปีเตอร์ 

     แจ๊คสัน ให้ทำ่นได้ชื่นชมพ้ืนที่อันสวยงำมของฟำร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มำกกว่ำพัน 

     เอเคอร์ ประกอบกับวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระกำร

     ตำ น ำชมหมู่บ้ำนฮอบบิทในภาำพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจ  ำนวน 44 หลัง แต่ละ 

     หลังถูกออกแบบให้แตกต่ำงกันไป บำงหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังกป็ลูก  

     ดอกไม้สวยงำมหน้ำบ้ำน  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   น ำทำ่นเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภาพ 

   มีชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ  ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถ  
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วนัท่ีสี่ (วนัท่ี 12 เมษายน 60)     โรโตรวั – อะโกรโดม ฟารม์  - ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี-  หอคอย SKY TOWER 

 

วนัท่ีหา้ (วนัท่ี 13 เมษายน 60)        อ็อคแลนด ์- ควีนสท์าวน ์ –ชมเรือเร็วเจ็ทโบท๊และการกระโดดบนัจ้ี 

     กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ๊บสพี์คและเล่นลูจ 

 

   ปรุงอำหำรได้โดยกำรน ำเน้ือสัตว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะสุก อำหำรน้ีชำว

   เมำรีเรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญของ

   เกำะเหนือที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมำมำกที่สุด  

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 

ค า่       รบัประทานอาหารท่ีปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพ้ืนเมืองเมารี  

 

 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมือง

   โรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุ์ต่ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทใีห้ทำ่นชมและโชว์ 

   ควำมสำมำรถของสำยพันธุ์ ให้ทำ่นสัมผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตัว

   น้อย ประทบัใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  น ำ

   ทำ่นสู่ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของ

   ชำวเมำรี อำท ิกำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน บ่อ  

   โคลนเดือด ส่ิงมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจำกพลังควำมร้อนใต้พิภาพที่พวยพุ่งจำกพ้ืนดินโดย

   ผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   จำกน้ันเดินทำงสู่เมืองออ็คแลนด์ น ำทำ่นขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์ (SKY  

   TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณส์ง่ำงำมของโอ๊คแลนด์ สกำย ทำว

   เวอร์ จัดเป็นส่ิงปลูกสร้ำงที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริกำรต้ังแต่เดือนสิงหำคมค.ศ.

   1997 โดยด้ำนบนหอคอยจะสำมำรถชมทศันียภาำพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้ำงไกล 

   กว่ำ 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกำยซิตี้คอมเพลก็ซ์ 

   ซ่ึงประกอบไปด้วย คำสิโน ที่เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่  

   และโรงแรม เรียกได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้คอยให้บริกำร 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SKYCITY HOTEL AUCKLAND    หรือเทียบเท่า   
 

 
 

 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   จำกน้ันเดินทำงสู่สนำมบินภาำยในประเทศแห่ง เมืองอ็อคแลนด ์ 

10.30 น.    ออกเดินทำงจำกออ็คแลนด์โดยสำยกำรบินภาำยในประเทศ  เที่ยวบินที่ NZ617 

12.20 น.     ถึงสนำมบินเมืองควีนสท์าวน ์ เกาะใต้ประเทศนวิซีแลนด ์  



 
 
 
 
 
  

  

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์   Fantastic New Zealand-APR-8D-QF-W14 

วนัท่ีหก (วนัท่ี 14 เมษายน 60)       ควีนสท์าวน ์ - เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์

 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

 น ำทำ่นเดินทำงชมเมืองควีนส์ทำวน์ เมืองขนำดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติที่งดงำม

ริมทะเลสำบที่มีน ำ้ใสเป็น สีฟ้ำแสนสวยที่นักทอ่งเที่ยวพลำดไม่ได้เลยที่จะต้องมำเยือน

เดินทำงจำกเมืองควีนส์ทำวน์โดยรถว่ิงเลำะแม่น ำ้คำวำรัว ให้ทำ่นได้แวะชมเรือเรว็เจท็

โบ๊ท (JETBOAT) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเรว็และหมุนได้ 360 องศำ

พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกทำ่นที่น่ังเรือมีควำมตื่นเต้นและสนุก

สุดๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศน้ี  

  (การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้

  ทวัร์ )  ผ่ำนชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารัวเป็นกำร กระโดดบันจี้แห่งแรกของ

  โลกที่เปิดท  ำกำรให้นักทอ่งเที่ยวท  ำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นน้ีจนมีชื่อเสียงไปทัว่โลกและ

  เป็นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือทำ่นมำเที่ยวนิวซีแลนด์  กระโดดจำกสะพำนด้วย 

  ควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อันใสและเชี่ยวกรำดใต้สะพำน  

  ( หากทา่นตอ้งการทดสอบความกลา้ในการกระโดดบันจี้  กรุณาติดต่อทวัร์หนา้ทวัร์

  เพือ่เช็คราคาและจองล่วงหนา้ ) 

     จำกน้ันน ำทำ่นขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพี์ค เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คน  

   ระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร  ทำ่นจะได้สัมผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์

   ทั้งเมืองในมุมสูง ที่ทำ่นจะมองเห็นอำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกับ 

   ทะเลสำบวำคำทีปูที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว และให้

   ท่านไดเ้ล่นลูจ(Luge) ซ่ึงเป็นรถเล่ือนที่อำศัยควำมลำดชันของไหลเขำลงสู่ด้ำนล่ำง  

   พร้อมให้ทำ่นได้ตี่นเต้นบนควำมสูงของยอดเขำพร้อมทศันียภาำพที่งดงำมเป็นที่นิยม 

   ของนักทอ่งเที่ยวทั้งเดก็และผู้ใหญ่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพี์ค 

พรอ้มชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์

           น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  RYDGES LAKELAND QUEENSTOWN  หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  ออกเดินทำงสู่มิลฟอร์ดซำวน์ โดยผ่ำนทะเลสำบเตอำนำว ซ่ึงเป็นทะเลสำบที่ใหญ่เป็น

  อันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด  ์ผ่ำนเขตป่ำพรุ ป่ำ 

  เบญจพรรณ ทุง่กว้ำง เข้ำสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ ( MILFORD  

  SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกำศให้ 

  เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก  

  กล่ำวคือภามิูประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธำรน ้ำแขง็ในยุคโบรำณ กัดเซำะหินท  ำให้น ำ้ 
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วนัท่ีเจ็ด (วนัท่ี 15 เมษายน 60) ควีนสท์าวน ์ – ครอมเวล – โอมาราม่า-ทะเลสาบเทคาโป 

     ชมอนุสาวรียส์ุนขัต้อนแกะ-  แอชเบอรต์ัน -ไครสต์เชิรช์  

 

 

  ทว่มแทนที่กลำยเป็นอ่ำวลึกระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชมควำมงำมที่สร้ำงโดยธรรมชำติ 

  ทะเลสำบ MIRROR LAKE ทะเลสำบที่ใสรำวกระจก เป็นทะเลสำบที่ท่ำนจะสำมำรถ

  มองสะท้อนภาำพภาเูขำ ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่ำง  และให้ทำ่นด่ืมน ำ้แร่บริสุทธิ์จำก 

  ธรรมชำติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน ำ้ตกที่มีควำมย่ิงใหญ่ที่ CHASM 

เท่ียง    น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมควำมงำมของ 

  ธรรมชำติโดยรอบ ตื่นตำตื่นใจกับภาำพของสำยน ำ้ตกอันสูงตระหง่ำนของ น ำ้ตกโบเวน 

  ซ่ึงมีควำมสูง160เมตรจำกหน้ำผำ ชมแมวน ำ้นอนอำบแดดบนโขดหินอย่ำงสบำยใจ  

  พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ จำกน้ันล่องเรือกลับสู่ทำ่เรือ 

  เพ่ือเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

          น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก RYDGES LAKELAND QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น ำท่ำนเดินทำงผ่ำน เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด 

   แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทำงต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนำด

   เลก็บนที่รำบสูง เป็นอีกเมืองที่มีควำมสวยงำมของธรรมชำติที่ล้อมรอบด้วยหุบเขำและ

   เตม็ไปด้วยทุง่หญ้ำ และฝูงแกะ  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์ีคิว 

     จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงผ่ำนชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภาำพวำด แวะจุดชม

   วิวของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก้ บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทริ์นแอลป์ ยอดเขำเม้ำทค์ุ้กที่

   มีควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี เดินทำงต่อสู่ 

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสีเขียวอมฟ้ำหรือบำงทำ่น

   เรียกว่ำทะเลสำบสีน ำ้นม สีพิเศษน้ีเกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน ำ้แขง็ของภาเูขำที่มีหิมะ

   ปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียส์ุนขัต้อนแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ 

   ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอันกว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกัน

   น้ันทำ่นจะได้เห็นโบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ 

   ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่จำกอดีต 

   จนถึงปัจจุบัน หำกทำ่นเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะ 

   ประทบัใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกับภาำพวำด จำกน้ัน 

   เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์ัน เมืองที่อยู่ทุง่รำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพ

   ท  ำฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็น 
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วนัท่ีแปด (วนัท่ี 16 เมษายน 60)       ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

 

   ผลิตภัาณฑ์บ ำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทเิช่นตุ๊กตำแกะ  

   เดินทำงสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

    น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม   SUDIMA CHRISTCHURCH AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 
 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่สนามบินเมืองไครส้ทเ์ชิรช์  อำคำรระหว่ำงประเทศ  

06.10 น.  ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) โดยสำยกำรบินแควนตัส เที่ยวบินที่ 

QF138 

07.40 น.  ถึงสนำมบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

09.50 น.  เดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เท่ียวบินท่ี QF023  

16.40 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาำพ… 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดินทำง  9 – 16  เมษำยน 2560 

 

 
คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ  

(แต่รวมตัว๋ภายในแล้ว) 
 

ผูใ้หญ่ 112,900.- บาท 79,900.- บาท 
เดก็พกักับ 1 ผูใ้หญ่  101,900.- บาท 71,900.- บาท 
เดก็พกักับ 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 91,900.- บาท 64,900.- บาท 
เดก็พกักับ 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 86,900.- บาท 60,900.- บาท 
ห้องพกัเด ีย่วเพิม่ท่านละ   18,900.- บาท  18,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด  4,000.- บาท  4,000.- บาท 

ราคาทวัร์รวมค่าวซี่ากรุ๊ป หรือ วซี่าครอบครัวแลว้ หากท่านต้องการยืน่วซี่าเดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรือมเีหตุ
จ าเป็นต้องใชพ้าสปอร์ตต้องยืน่วซี่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่า
ขึ้นอยู่กบัเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบิน  
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*** การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
*** ในกรณีที่ออกตัว๋แล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบในเรื่องตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ  ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่า ช้า หรือจ านวนผู้
เดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นัง่บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 10 วนั เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ช ัน้เพ่ือความปลอดภยัจากแผ่นดินไหวและ
การเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบหรือ
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบิน  แควนตสั แอร์เวย์  ( QF) ตลอดการเดนิทาง  
 ค่าตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศนวิซแีลนด์ ระหว่างอ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชร์ิช  
 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง)  ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว  ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผู้

เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัร์เท่านัน้  เงื่อนไขการคุ้มครอง 
  หากลูกค้าเดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเดีย่ว) ลูกค้าสามารถจดัท าเองได้ หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุ้มครองผู้ท ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีข ึ้นไป   
 ลูกค้าอายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม์   
 ลูกค้าท ีไ่ม่ได้เดนิทางจากประเทศไทยพร้อมกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางให้ท่านละ 200 บาท 

 คา่น ้ ามนัจากสายการบนิ  17 พฤศจิกายน 2559  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสายการบนิหาก
มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหลงัจากน้ี 

 ราคารวมวซี่าแลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนด์อยู่แลว้ คนืใหท่้านละ 3,000 บาท 
 ค่าวซี่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 กรณที ีต้่องมแีปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ ต้องขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซ่ีา 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
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 ค่าทปิไกด์ ค่าทปิคนขบัรถของนวิซแีลนด์ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ีโ่รงแรม
ไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนกังานยก
กระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เนต็เนต็คดิเป็นช ัว่โมง  

 
เงื่อนไขการจองทวัร์และการช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิัทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าว ีซ่าเข้าประเทศนวิซแีลนด์ ก่อน 21 วัน

ท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศนวิซแีลนด์ล่าช้า ไม่ท ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 
 ส าหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ท ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วนัท  าการ หากไม่ไดร้บัเงินครบท ัง้หมดกอ่น

วนัเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

เงือ่นไขการยกเลิก (สงกรานต)์  
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าต ัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรยีกเงนิคืนได ้หากผูเ้ดนิทางยกเลกิ

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
 แจ้งล่วงหน้า 41 – 60 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท หากออกตัว๋แล้วจะไม่คนืเงนิค่าตัว๋  หรอื
กรณที ีถู่กปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ า 20,000 บาทหรอืค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  
 
 
 
 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เนือ่งจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท ีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอื
ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้วทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไห้ท่าน
ได้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารไม่ครบหรอืตวั
ผู้โดยสารเองตอบค าถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง 
ให้กบัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศไทยที่
ท่านออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าช้า 
 



 
 
 
 
 
  

  

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์   Fantastic New Zealand-APR-8D-QF-W14 

เอกสารในการขอวีซ่า 
 หนงัสือเดนิทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 
 ใบรบัรองการท างานของบรษิทัท ีท่ างานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้) ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

- ประวตักิารท  างานควรระบรุะยะเวลาท  างานท ัง้หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
  ข้าราชการจะต้องมจีดหมายรบัรองจากต้นสังกดั และส าเนาบัตรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย์หรือฝากประจ  า ย้อนหลงั 6 เดอืน หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน  

(การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการข้ึนอยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะต้องมหีนงัสือยนิยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับิดาจะ 

 ต้องมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บิดาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา
 ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงนิของบิดาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวตักิารศึกษา (ส าหรบัเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาท ิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนักเรียน หรือใบวฒุิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเ รียน   

 ใบเปลีย่นช ือ่ (ถ้ามสี าคญัมาก) 
 กรณถ้ีาเป็นครอบครวัท ีม่สีาม ีภรรยา และมบุีตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางด้วยกนัสามารถย ื่นวซ่ีารวมกนัได้เป็นวซ่ีาครอบครวั 
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัท์ท ีส่ามารถตดิต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรอืส าเนาทะเบียนบ้าน 
 หากท่านต้องการใช้หนงัสือเดนิทางไปประเทศอื่นกอ่นเดนิทางกบัเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท ีเ่พราะหากย ืน่หนงัสือเดนิทางเข้าไป

ในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนงัสือเดนิทางออกมาได้จนกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซ่ีา 
 ระยะเวลาในการย ืน่วซ่ีาประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ ืน่เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึออกมาจาก

สถานทูตได้จนกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนกอ่น จ  าเป็นต้องแจง้ให้เราทราบก่อน
ย่ืนวีซ่าแล้วถา่ยเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททัง้เล่มเพือ่ย่ืนเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลาน าเล่ม
พาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซา่  หากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ  ท ัง้สิ้น 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่
กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบอืนข้อเทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน ข ึ้นอยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวซี่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ

พจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะเดนิทางไปท่องเท ีย่วยงั
ตามเอกสารท ีร่ะบุเท่านัน้ 
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กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก  าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป*** 

*** วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านัน้*** 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษทัฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส าคัญมาก ข้อให้ทกุท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 
 
 

 

1. ชื่อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................ ................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกดิ ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากม)ี ................................................................................................. 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................................ ...รหัสไปรษณีย์  ................ 
โทรศพัท์บา้น .....................................................  มอืถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหนง่ .....................................................  
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ .................................................................................. .................................... 
ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................... ................................................ 
โทรศพัท์ท่ีบา้น ......................................................  มอืถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่ ................................................................................................................ ...........................โทรศพัท์ ...................... 

9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ไมเ่คย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มลูไมต่รงตามความเป็นจริงจะมผีลท าให้สถานทูตปฏิเสธวซีา่หรือออกไมท่นัวนัเดินทาง)  

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภาทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
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 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเน้ือวัว  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 


