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              GGrraanndd  TToouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh        

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9เกาะใต้ 9  วนัวนั  
 

  

 
  

 
  

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนัโดยสายการบินไทย 
 
 

 

 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ น ำท่ำนชมท่ำเรอืรมิอ่ำวที่
สวยงำมเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล ำ  

  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์สงำ่งำมของโอ๊คแลนด์  
  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบกำรณ์เบือ้งหลงัของสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์

ไตรภำคฟอรม์ยกัษ์  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี 
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมกำรแสดงตดัขนแกะ 
 ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบัเป็นลำ้น ๆ ตวั 
  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผ่ำนกลำง

เมอืงอยำ่งสงบเยอืกเยน็  

  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ำมสีเีขยีวอมฟ้ำ สพีเิศษนี้เกดิจำกแรธ่ำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็จำกภเูขำทีม่หีมิะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

  น ำทำ่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชำ้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทำงขึน้สูย่อดเขำ 730 เมตร    
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  น ำทำ่นขึน้เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีำยมุำกว่ำ100 ปี ไดร้บั
สมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”  

  นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บักำร
กล่ำวขำนว่ำเป็นเสน้ทำงซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขำหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  

  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธำรน ้ำแขง็ทีง่ดงำมแห่งหนึ่งทีส่วยงำม ชมธำรน ้ำแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชัน่แนล
ปำรก์ ทีม่คีวำมสวยงำมอยูใ่นเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึ่งชมควำมมหศัจรรยข์องธำร  

  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีทูีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภเูขำสงูและมกีจิกรรมอนัน่ำ
ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำกทีสุ่ด อำท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท กำรกระโดดบนัจี้  

   ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวัเป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหน้กัท่องเทีย่วท ำ
กจิกรรมอนัน่ำตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
  

ก ำหนดกำรเดนิทำง  3 – 11 มิถุนำยน 2560 

   8 – 16 กรกฎำคม 2560 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์–ช็อปป้ิง 

3 
อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะโกรโดม- 

ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

4 
โรโตรวั – ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

5 
ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์

สุนขัตอ้นแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสท์าวน ์

6 
ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ 

วอคเตอรพ์ีคฟารม์-นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพคี 

7 ควีนสท์าวน-์ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

8 ฟ๊อกซ ์กลาเซียร–์โฮกิติกะ–รถไฟทรานซอ์ลัไพน-์ไครส้ทเ์ชิรช์ 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ –อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

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

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี  

 ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

 

  

  

  

  

  

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

เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง 

18.45 น.  ออกเดินทำงสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 

 
 

  

  

  

12.05 น.    เดินทำงถึง เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบต๋ิมซ า ณ ภตัตาคารจีน 

   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 คำสโิน ที่เปิด 

   ให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้

   คอยให้บริกำร 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

                   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       โรโตรวั – ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเชิรช ์

 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON 

   MOVIE SET) สัมผัส ประสบกำรณ์เบ้ืองหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำค

   ฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้ก ำกับ 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  

   น ำทำ่นเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มี

   ชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุง

   อำหำรได้โดยกำรน ำเน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะสกุ อำหำรน้ีชำวเมำรี

   เรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญของเกำะเหนือ

   ที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมำมำกที่สดุ น ำทำ่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเล้ียงแกะ

   ใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต่์ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทใีห้ทำ่น

   ชมและโชว์ควำมสำมำรถของสำยพันธุ ์ให้ทำ่นสมัผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำ

   แกะตัวน้อย ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธติกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้  

   ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี 

   อำท ิกำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง

   มหัศจรรย์ที่เกิดข้ึนจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพ้ืนดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ

   ตำมธรรมชำติ  

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 

ค า่     รบัประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

  

  

  

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเล้ียงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเขำ

   น้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ ำ้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงจำกน้ันน ำ

   ทำ่นเข้ำชม ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ำ้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่ง

   ประกำยระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค ่ำ คืนนับเป็น 

   ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่หำดูได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำทำ่นน่ังเรือเข้ำไปในถ ำ้อนั

   เงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและทำ่นจะได้ชมควำม งดงำมของถ ำ้หินงอก
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ-โอมาราม่า-

ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

   หินย้อยที่เกดิข้ึนตำมธรรมชำติเป็นสถำนที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลำด

   ไม่ได้  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว  

   จำกน้ันเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

...........น.    ออกเดินทำงจำกออ็คแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินที่ ……………… 

.......... น.    ถึงสนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดับสำมของประเทศนิวซีแลนด์  

 น ำทำ่นชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  

 ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจ าเมือง  ชมควำมงำมของ แม่น ้ าเอว่อน 

(AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเยน็ เหมือนในสวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่ 

     มีผิด  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   

     น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุง่รำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำ

   ฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บ ำรุงผิว เซร่ัม ครีมลำโนลิน หรือจะช้ือของฝำก อำทเิช่นตุก๊ตำแกะ เดินทำงต่อสู่  

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสเีขียวอมฟ้ำหรือบำงทำ่น

   เรียกว่ำทะเลสำบสนี ำ้นม สีพิเศษน้ีเกดิจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ 

   ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอนักว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันนั้น

   ทำ่นจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   หำกทำ่นเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วทำ่นจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนชม 

   ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมด่ังภำพวำด ให้ทำ่นแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่ 

   สำมำรถมองเหน็ยอดเขำเม้ำทคุ้์กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ 

   บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยควำมสูงถึง 3,754 

   เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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วนัทีห่กของการเดินทาง       ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์คีฟารม์ 

 นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

   น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงู ผ่ำนเมืองครอมเวลล ์

   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์  

    จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

     น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

  

  

  

  

  

  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ ควีนสท์าวน ์ ผ่ำนชม การกระโดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดด

บันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้นักทอ่งเที่ยวท ำกจิกรรมอนัต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสียงไปทั่ว

โลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือทำ่นมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วย

ควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อันใสและเช่ียวกรำดใต้สะพำน (หากท่านตอ้งการทดสอบ

ความกลา้ในการกระโดดบันจ้ี กรุณาติดต่อหัวหนา้ทัวร์เพือ่เช็คราคาและจองล่วงหนา้) 

จำกน้ันน ำทำ่นขึ้น เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้ าประวติัศาสตร ์ TSS EARNSLAW 

1912 ปัจจุบันมีอำยุมำกกว่ำ 100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “LADY OF THE LAKE” แห่ง

ทะเลสำบวำคำทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อนให้ทำ่นได้ชมควำมงำมของ

ทะเลสำบวำคำทปูีที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติกทำ่มกลำงขุนเขำและสำยน ำ้ใสสะอำด 

พร้อมสมัผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงอกีฝั่งหน่ึงของทะเลสำบซ่ึงเป็น วอลเตอรพ์คี

ฟารม์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์ 

 น ำทำ่นสมัผัสกบัชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชำวชนบทในฟำร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดย

กำรชมกำรแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์มชมการสาธิตการตดัขนแกะ 

และ ให้ทำ่นได้อิสระในกำรเดินชมฟำร์มหรือจะถ่ำยรูปริมทะเลสำบวำคำทปูีที่สวยงำมก่อน

เดินทำงกลับสู่เมืองควีนสท์ำวน์ น ำทำ่นขึ้น กระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขา      บอ็บสพ์คี เป็น

กระเช้ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงข้ึนสู่ยอดเขำ 730 เมตร ทำ่นจะได้สัมผัสควำมสวยงำมของ

เมืองควีนสท์ำวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ทำ่นจะมองเหน็อำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำ

พร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปูีที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี 

 พรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์

 น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 



 
 

 
 
 
 
 

  PAGE 7  

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GRAND TOUR NZ NTH STH 9D JUL17-TG-W14 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัทีเ่กา้ของการเดินทาง ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็นภเูขำสงู

ผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำก้ำ แวะชม เมืองวำนำก้ำ ริม

ทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเูขำสงูอยู่อกีฟำกหน่ึงของทะเลสำบที่ท  ำให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงต่อไปยังเมือง

ฮาสท ์ผ่ำนทะเลสำบและภเูขำสงูที่สวยงำมเป็นภำพที่ทำ่นจะประทบัใจตลอดสองข้ำงทำง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธำรน ำ้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนช่ันแนล

ปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหน่ึงชมควำมมหัศจรรย์ของธำรน ำ้แขง็ที่

เคล่ือนลงมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรน ำ้แขง็สีขำว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกตอนังดงำม 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 

    น ำทำ่นเดินเข้ำสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสเีขียวหรือ

หยก ชำวเมำรีเช่ือกนัว่ำ หินสเีขียว น้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรง และจะน ำอ ำนำจมำสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ทำ่น น่ัง

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะและต้นไม้หลำกสี

เปล่ียนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขำเขียวขจี และฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำ

ช่ืนชมทวิทศัน์อนังดงำมด่ังภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้ำทำง 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่พัก SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทยีบเทำ่  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
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...... น.  เดินทำงสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ  

...... น. ถึงสนำมบินออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผู้โดยสำร

ภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

14.10 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที่ TG 492 

20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

 

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

 

อตัราค่าบริการ 
 ก าหนดการเดินทาง     

   3 – 11 มิถุนำยน 2560 

 

                    คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 

เมษายน – มิถุนายน 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศ
แล้ว) 

ผู้ใหญ่ 122,900.- บาท 97,900บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  114,900.- บาท 89,900บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 101,900.- บาท  79,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 94,900.- บาท   74,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ   21,900.- บาท   21,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ทำ่นที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

 

 
ก าหนดการเดินทาง      8 – 16 กรกฎาคม 2560 

                    คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 

8 -16 กรกฎาคม60 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศ
แล้ว) 
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ผู้ใหญ่ 126,900.- บาท 100,900บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  116,900.- บาท 92,900บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 104,900.- บาท   82,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 97,900.- บาท    76,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ   21,900.- บาท    21,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ทำ่นที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

รำคำทวัรร์วมคำ่วซีำ่กรุ๊ป หรอื วซี่ำครอบครวัแลว้ หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  2,500 บำท หรอืมเีหตุจ ำเป็นตอ้ง
ใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ำกอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำขึน้อยูก่บัเอกสำร
ของทำ่น ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
*** รำคำน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
กำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื เปลีย่นแปลงรำคำ 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้ หรอืจ ำนวน
ผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รือก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให้ 
*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพื่อควำมปลอดภยัจำก
แผ่นดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิีน่ัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไมท่ ำประกนักำรเดนิทำงให ้เน่ืองจำกไม่ตรงตำม
เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์

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

(JQ) หรอื แอรน์ิวซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึน้อยูก่บั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

 คำ่โรงแรมทีพ่กั (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
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 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอืกรณุำ
ตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคำ้อำยุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคำ้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงจำกประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่ำประกนักำรเดนิทำงใหท้่ำนละ 200 บำท 

 คำ่น ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ และคำ่ภำษสีนำมบนิ ณ  วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
รำคำตำมภำษนี ้ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หลงัจำกนี้ 

 รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้ำ่นละ 3,000 บำท 
 คำ่วซี่ำกรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คำ่แปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกคำ่วซี่ำ 
 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรมัต่อทำ่น) 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำทปิไกด ์คำ่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคำ่ทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรม

ไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังำนยก
กระเป๋ำเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 
 
 
 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งทำ่น ทำ่นตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำง
บรษิทัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซี่ำ ก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดำห ์) ในขอ
กำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนด ์หำกเอกสำรท่ำนล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดหรอืไม่ครบตำมมำตรฐำนทีส่ถำนทตูก ำหนดใน
เรื่องกำรงำน และกำรเงนิ หรอืกำรให้ขอ้มูลทีเ่ป็นเท็จอนัเป็นผลท ำให้สถำนทูตปฏเิสธกำรออกวซี่ำ  บรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด หรอืหำกออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สำมำรถคนืค่ำตัว๋ได้เพรำะเป็นเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ 

 ส ำหรบัค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนัท ำกำร หำกไม่ไดร้บัเงนิครบ
ทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 
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เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

 แจง้ล่วงหน้ำไมน้่อยกว่ำ 51 วนั กอ่นเดนิทำง คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้ำ 31-50 วนั กอ่นเดนิทำง หกัคำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท  
 แจง้ล่วงหน้ำ 21- 30 วนั กอ่นเดนิทำง หกัคำ่คำ่ใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทวัร ์ 
 แจง้ล่วงหน้ำ 1-20 วนั กอ่นเดนิทำง จะไมม่กีำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด รวมถงึหำกยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถกูปฏเิสธกำร
เขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด 
 

เอกสารในการขอวีซ่า 
 หนงัสอืเดนิทำงมอีำยไุมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
 รปูถ่ำย 2 รปู ขนำด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
 ใบรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู ่(ใชภ้ำษำองักฤษเทำ่นัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกจิกำร 

- ประวตักิำรท ำงำนควรระบุระยะเวลำท ำงำนทัง้หมด รวมถงึ ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขโทรศพัท ์
  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรบัรองจำกตน้สงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะ 

ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มเอกสำร
ส ำเนำ ทะเบยีนบำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำ 

 หลกัฐำนประวตักิำรศกึษำ (ส ำหรบัเดก็นกัเรยีน/นกัศกึษำ) อำท ิ หนงัสอืรบัรองจำกทำงโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณีปิดเทอมใช้
ส ำเนำบตัรนกัเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลกำรเรยีน ใบรำยงำนจำกโรงเรยีน   

 ใบเปลีย่นชือ่ (ถำ้มสี ำคญัมำก) 
 กรณีถำ้เป็นครอบครวัทีม่สีำม ี ภรรยำ และมบีุตรอำยไุมเ่กนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยืน่วซี่ำรวมกนัไดเ้ป็นวซี่ำ

ครอบครวั 
 กรณุำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 หำกทำ่นตอ้งกำรใชห้นงัสอืเดนิทำงไปประเทศอืน่กอ่นเดนิทำงกบัเรำ กรณุำแจง้เจ้ำหน้ำทีเ่พรำะหำกยืน่หนงัสอืเดนิทำงเขำ้

ไปในสถำนทตูแลว้ไมส่ำมำรถเอำหนงัสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกว่ำจะถงึก ำหนดวนัออกวซี่ำ 
 ระยะเวลำในกำรยืน่วซี่ำประมำณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทำง(PASSPORT)ทีย่ืน่เขำ้สถำนทตูแลว้ไมส่ำมำรถดงึออกมำ

จำกสถำนทตูไดจ้นกว่ำจะถงึวนัก ำหนดรบัเล่ม    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนย่ืนวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพ่ือย่ืนเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วนัท าการในการมาแปะ 
ผลวีซ่า  หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
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กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
 1. หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรออกวซี่ำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้อง

ขอวีซ่าใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
 2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไมค่นืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และ

ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซี่ำทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 4. กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซี่ำของ

ทำ่น ขึน้อยูก่บัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่นัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซี่ำไมส่ำมำรถแทรกแซงกำร
พจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดินทำงไปทอ่งเทีย่ว
ยงัตำมเอกสำรทีร่ะบุเทำ่นัน้ 

 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะย่ืนท่องเท่ียว*** 

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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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) 
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 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) .................................................. 

  


