
 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์  Grand tour New Zealand-APR-9D-TG-W14 

      

                    GGrraanndd  ttoouurr  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh        

  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9เกาะใต้ 9  วนัวนั  
 

  

 
  

 
  

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์9 วันโดยสายการบินไทย 
 
 

  ออ็คแลนด ์ เมอืงที่ใหญ่อนัดบัหน่ึงเป็นเมอืงที่ส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศึกษำ กำรเงนิ น ำท่ำนชมท่ำเรอืรมิอ่ำวที่
สวยงำมเตม็ไปดว้ยเรอืนับรอ้ยล ำ   

  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์ (SKY TOWER) ที่สูงถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลกัษณส์ง่ำงำมของโอ๊คแลนด์  
  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบกำรณเ์บื้องหลงัของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์

ไตรภำคฟอรม์ยักษ์  
 โรโตรวั เมอืงที่เตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี 
 ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี 
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมกำรแสดงตดัขนแกะ 
 ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำที่มหีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็นลำ้น ๆ ตวั  
  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ที่ไดร้บัสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ที่ไหลผ่ำนกลำง

เมอืงอย่ำงสงบเยือกเย็น  

  ทะเลสาบเทคาโป ที่ผนืน ้ำมสีเีขียวอมฟ้ำ สพีเิศษน้ีเกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน ้ำแข็งจำกภูเขำที่มหีิมะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสาวรียสุ์นัขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสุด  

  น ำท่ำนขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บส์พีค เป็นกระเชำ้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร    

  น ำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมอีำยุมำกว่ำ100 ปี ไดร้ับ
สมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”  

  นัง่รถไฟทรานซ์อลัไพน์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอนังดงำมของเทือกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ี่ไดร้ ับกำร
กล่ำวขำนว่ำเป็นเสน้ทำงซึง่โอบลอ้มดว้ยภูเขำหิมะและตน้ไมอนัเขียวขจี  

  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธำรน ้ำแข็งที่งดงำมแห่งหน่ึงที่สวยงำม ชมธำรน ้ำแข็งอกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสตแ์ลนด ์ เนชัน่แนล
ปำรก์ ที่มคีวำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหน่ึงชมควำมมหัศจรรย์ของธำร  

  ควีนสท์าวน์ เมอืงที่สวยงำมรมิทะเลสำบวำคำทีปูที่มนี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภูเขำสูงและมกีิจกรรมอนัน่ำ
ตื่นเตน้ที่นักท่องเที่ยวนิยมมำกที่สุด อำทิ เช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท กำรกระโดดบันจ ี้  

   ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวัเป็นกำรกระโดดบันจ ีแ้ห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้นักท่องเที่ยวท ำ
กิจกรรมอนัน่ำตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก   

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  
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วนัแรก (วนัท่ี 10 เมษายน 60)        กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

 ชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ก ำหนดกำรเดินทำง  10 -18  เมษำยน  2560  ( สงกรานต)์ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภมิู ชั้ น 4 ประตูทางเข้าท่ี 4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (TG) 

เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง 

18.45 น.  ออกเดินทำงสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 
 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ 

2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปป้ิง 

3 
อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั-อะโกรโดม- 

ศูนย์วฒันธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

4 
โรโตรวั – ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ 

ไครส้ท์เชิร์ช 

5 
ไครส้ท์เชิร์ช-แอชเบอร์ต ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์

สุนขัตอ้นแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์ 

6 
ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ 

วอคเตอร์พคีฟาร์ม-น ัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบ๊อบพคี 

7 ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานากา้-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ 

8 ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อลัไพน์-ไครส้ท์เชิร์ช 

9 ไครส้ท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ 
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วนัท่ีสอง (วนัท่ี 11 เมษายน 60)        อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์ (SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

วนัท่ีสาม (วนัท่ี 12 เมษายน 60)        อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบิท – โรโตรวั - อะโกรโดม  

  ศูนยว์ฒันธรรมเมารี ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารค า่ 

 

  

  

  

10.45 น.    เดินทำงถึง เมืองออ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบต๋ิมซ า ณ ภตัตาคารจีน 

   น ำทำ่นชมเมืองอ็อคแลนด ์ เมืองที่ใหญ่อันดับหน่ึง 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 โดดเด่นเป็นสัญลักษณส์ง่ำงำมของโอ๊คแลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็นส่ิงปลูกสร้ำงที่

   สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริกำรต้ังแต่เดือนสิงหำคมค.ศ.1997 โดยด้ำนบนหอคอยจะ

   สำมำรถชมทศันียภำพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้ำงไกลกว่ำ 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลม

   แห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกำยซิตี้คอมเพลก็ซ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย คำสิโน ที่เปิด 

   ให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้

   คอยให้บริกำร 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

                   น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  LANGHAM AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

  

  

  

  

  

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบิท (HOBBITON 

   MOVIE SET) สัมผัส ประสบกำรณเ์บ้ืองหลังของสถำนที่ถ่ำยท  ำภำพยนตร์ไตรภำค

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

   แจ๊คสัน ให้ทำ่นได้ชื่นชมพ้ืนที่อันสวยงำมของฟำร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มำกกว่ำพันเอเคอร์ 

   ประกอบกับวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระกำรตำ น ำชม

   หมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจ  ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 

   ออกแบบให้แตกต่ำงกันไป บำงหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงำม

   หน้ำบ้ำน  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  

   น ำทำ่นเดินทำงต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพ มี

   ชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็นจ  ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุง

   อำหำรได้โดยกำรน ำเน้ือสัตว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสูงจนกว่ำจะสุก อำหำรน้ีชำวเมำรี
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วนัท่ีสี่ (วนัท่ี 13 เมษายน 60)         โรโตรวั – ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเชิรช์ 

 

วนัท่ีหา้ (วนัท่ี 14 เมษายน 60)         ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้ น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียส์ุนขัต้องแกะ 

  โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

   เรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญของเกำะเหนือ

   ที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมำมำกที่สุด น ำทำ่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเล้ียงแกะ

   ใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุ์ต่ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทใีห้ทำ่น

   ชมและโชว์ควำมสำมำรถของสำยพันธุ์ ให้ทำ่นสัมผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำ

   แกะตัวน้อย ประทบัใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  

   ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี 

   อำท ิกำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิง

   มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพ้ืนดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ

   ตำมธรรมชำติ  

     น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั   ROTORUA- MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่     รบัประทานอาหารท่ีปรุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพ้ืนเมืองเมารี  

  

  

  

  

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเล้ียงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเขำ

   น้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ  ำ้หนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีชื่อเสียงจำกน้ันน ำ

   ทำ่นเข้ำชม ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ  ำ้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่ง

   ประกำยระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำยำมค ่ำ คืนนับเป็น 

   ปรำกฏกำรณท์ำงธรรมชำติที่หำดูได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำทำ่นน่ังเรือเข้ำไปในถ  ำ้อัน

   เงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและทำ่นจะได้ชมควำม งดงำมของถ  ำ้หินงอก

   หินย้อยที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติเป็นสถำนที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลำด

   ไม่ได้  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์ีคิว  

   จำกน้ันเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

18.30 น.    ออกเดินทำงจำกออ็คแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินที่ NZ565 

19.55 น.    ถึงสนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสำมของประเทศนิวซีแลนด์ น ำทำ่นชม 

   เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่ำนชม 

   สวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจ าเมือง  ชมควำมงำมของ แม่น ้าเอว่อน  

   ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเยน็ เหมือนในสวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่มีผิด  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   

     น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า 

(หำกห้อง 3 เตียง ไม่พอ ทำงโรงแรมจะจัดเป็นห้อง 1 เตียงใหญและ 1 เตียงเสริมให้แทน  

  

  

  



 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์  Grand tour New Zealand-APR-9D-TG-W14 

วนัท่ีหก (วนัท่ี 15 เมษายน 60)         ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพี์คฟารม์ 

  น ัง่กระเช้าสู่ยอดเขาบอ๊บส ์พีค 

  

  

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์ัน เมืองที่อยู่ทุง่รำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพท  ำ

   ฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บ ำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทเิช่นตุ๊กตำแกะ เดินทำงต่อสู่  

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสีเขียวอมฟ้ำหรือบำงทำ่น

   เรียกว่ำทะเลสำบสีน ำ้นม สีพิเศษน้ีเกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียส์ุนขัต้อนแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ 

   ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอันกว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันน้ัน

   ทำ่นจะได้เห็นโบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สุดใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำรประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   หำกทำ่นเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วทำ่นจะประทบัใจกับวิวของ

   ทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนชม 

   ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ให้ทำ่นแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่ 

   สำมำรถมองเห็นยอดเขำเม้ำทค์ุ้กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก้ 

   บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทริ์นแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำทค์ุ้กที่โดดเด่นด้วยควำมสูงถึง 3,754 

   เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์ีคิว 

   น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสูง ผ่ำนเมืองครอมเวลล ์

   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์  

   จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

     น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE HOTEL QUEENSTOWN หรือเทยีบเทำ่ 

  

  

  

  

  

  

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ควีนส์ทาวน ์ ผ่ำนชม การกระโดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดด

บันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดท  ำกำรให้นักทอ่งเที่ยวท  ำกิจกรรมอันตื่ นเต้นน้ีจนมีชื่อเสียงไปทัว่

โลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วย

ควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อันใสและเชี่ยวกรำดใต้สะพำน (หากท่านตอ้งการทดสอบ

ความกลา้ในการกระโดดบันจี้  กรุณาติดต่อหัวหนา้ทัวร์เพือ่เช็คราคาและจองล่วงหน้า)  

จำกน้ันน ำทำ่นขึ้น เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าประวติัศาสตร ์ TSS EARNSLAW 



 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์  Grand tour New Zealand-APR-9D-TG-W14 

วนัท่ีเจ็ด (วนัท่ี 16 เมษายน 60)         ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

วนัท่ีแปด (วนัท่ี 17 เมษายน 60)        ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ัลไพน ์ – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

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

ทะเลสำบวำคำทีปู ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อนให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของ

ทะเลสำบวำคำทีปูที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติกท่ำมกลำงขุนเขำและสำยน ำ้ใสสะอำด 

พร้อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงอีกฝั่งหน่ึงของทะเลสำบซ่ึงเป็น วอลเตอรพี์ค

ฟารม์ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์ีคิว ท่ีวอลเตอรพี์คฟารม์ 

 น ำท่ำนสัมผัสกับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชำวชนบทในฟำร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดย

กำรชมกำรแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์มชมการสาธิตการตัดขนแกะ 

และ ให้ท่ำนได้อิสระในกำรเดินชมฟำร์มหรือจะถ่ำยรูปริมทะเลสำบวำคำทีปูที่สวยงำมก่อน

เดินทำงกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์ น ำท่ำนขึ้ น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา      บ็อบสพี์ค เป็น

กระเช้ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร ทำ่นจะได้สัมผัสควำมสวยงำมของ

เมืองควีนส์ทำวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่ำนจะมองเห็นอำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำ

พร้อมกับทะเลสำบวำคำทปูีที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพี์ค 

 พรอ้มชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์

 น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พัก COPTHORNE HOTEL QUEENSTOWN หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เ ป็นภเูขำสูง

ผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำก้ำ แวะชม เมืองวำนำก้ำ ริม

ทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเูขำสูงอยู่อีกฟำกหน่ึงของทะเลสำบที่ท  ำให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงต่อไปยัง เมือง

ฮาสท ์ผ่ำนทะเลสำบและภเูขำสูงที่สวยงำมเป็นภำพที่ทำ่นจะประทบัใจตลอดสองข้ำงทำง 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธำรน ำ้แขง็อีกแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนล

ปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอีกแห่งหน่ึงชมควำมมหัศจรรย์ของธำรน ำ้แขง็ที่

เคล่ือนลงมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรน ำ้แขง็สีขำว

ระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงำม 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 

    น ำทำ่นเดินเข้ำสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์  Grand tour New Zealand-APR-9D-TG-W14 

วนัท่ีเกา้ (วนัท่ี 18 เมษายน 60)         ไครส้ทเ์ชิรช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสีเขียวหรือ

หยก ชำวเมำรีเชื่อกันว่ำ หินสีเขียว น้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรง และจะน ำอ  ำนำจมำสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพ่ือเป็นของฝาก 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถานรีถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ทำ่น น่ัง

รถไฟทรานซอ์ัลไพน ์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอันงดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะและต้นไม้หลำกสี

เปล่ียนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สุด สลับกับภเูขำเขียวขจี และฝูงแกะน่ำรัก ยืนเรียงรำยเล็มหญ้ำ

ชื่นชมทวิทศัน์อันงดงำมดั่งภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้ำทำง 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  CHATEAU ON THE PARK/ SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT / ELMS HOTEL 

หรือเทยีบเทำ่  

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

09.00 น. เดินทำงสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   NZ530 

10.20 น. ถึงสนำมบินออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จำกอำคำรผู้โดยสำร

ภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ( อาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย ) 

13.10 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 492 

20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ... 

 

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

 

อัตราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดินทำง  10 -18  เมษำยน  2560  ( สงกรานต)์ 

 

                    คณะผู้ เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 

10-18 เม.ย.60 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศ
แล้ว) 

ผู้ใหญ ่ 126,900.- บาท 98,900บาท 



 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์  Grand tour New Zealand-APR-9D-TG-W14 

เดก็พกักับ 1 ผูใ้หญ่  117,900.- บาท 89,900บาท 
เดก็พกักับ 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 107,900.- บาท  81,900- บาท 
เดก็พกักับ 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 98,900.- บาท   76,900.- บาท 
ห้องพกัเด ีย่วเพิม่ท่ำนละ   17,900.- บาท   17,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง  ท่ำนที่ 3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

 
ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรุณำจ่ำยเพิม่  2,500 บำท หรือมเีหตุ
จ ำเป็นต้องใชพ้ำสปอร์ตต้องยืน่วซี่ำก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำขึ้นอยู่
กบัเอกสำรของท่ำน ทำงบริษัทฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
*** รำคำนี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบิน 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนข ึ้นไป หำกผู้โดยสำรท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
กำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอื เปลีย่นแปลงรำคำ 
*** ในกรณที ีอ่อกตัว๋แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำตัว๋ให้ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ท ีลู่กค้ำซื้อเองเพือ่ต่อเท ีย่วบนิหรอืคำ่เดนิทำงต่ำง ๆ  ท ีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเท ีย่วบินล่ำช้ำ หรอืจ ำนวน
ผู้เดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ 
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรอืก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมท ีข่อหรอืไม่ข ึน้อยู่กบัสำยกำรบินจะพจิำรณำให้  
*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็นแบบรสีอร์ทท ีม่สีิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4 ช ัน้เพือ่ควำมปลอดภยัจำก
แผ่นดนิไหวและกำรเท ีย่วประเทศของนวิซแีลนด์เป็นกำรชมธรรมชำตทิ ีน่ัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณลูีกค้ำมวีซ่ีำอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
หรอืคนืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท ัง้สิ้น หำกไม่ได้รบัอนุญำตเข้ำประเทศ เนือ่งจำกเป็นดุลพนิจิของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมอืง   
*** กรณลูีกค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ัว๋ ไม่ได้เดนิทำงพร้อมคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไม่ท ำประกนักำรเดนิทำงให้ เนือ่งจำกไม่ตรงตำม
เงือ่นไขตำมกรมธรรม์ 
อตัราน้ีรวม 

 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิไทย (TG ) และสำยกำรบนิภำยในประเทศ เจ๊ท สตำร์ 
(JQ) หรือ แอร์นิวซแีลนด์ (NZ)บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าเพราะขึน้อยู่กบั
ตารางการบนิในแต่ละวนั  

 ค่ำโรงแรมทีพ่กั (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ  
 ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่ำมคัคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอุบัตเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบัผู้

เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัร์เท่านัน้  เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หำกลูกค้ำเดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลูกค้ำสำมำรถจดัท ำเองได้ หรอืกรุณำ
ตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุ้มครองผู้ท ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีข ึ้นไป   
 ลูกค้ำอำยุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอียดตำมเงือ่นไขกรมธรรม์   
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 ลูกค้ำท ีไ่ม่ได้เดนิทำงจำกประเทศไทยพร้อมกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่ำประกนักำรเดนิทำงให้ท่ำนละ 200 บำท 
 ค่ำน ้ ำมนัจำกสำยกำรบนิ และค่ำภำษีสนำมบนิ ณ  วนัท่ี 2 ธันวาคม 2559 และบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปล ีย่น

รำคำตำมภำษีน ้ ำมนัหำกสำยกำรบนิมกีำรปรับเพิม่ขึ้นหลงัจำกนี้  
 รำคำรวมวซี่ำแลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนด์อยู่แลว้ คนืใหท่้ำนละ 3,000 บำท 
 ค่ำวซี่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
 กรณีทีต่้องมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เติม ต้องขอเกบ็ค่ำแปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกค่ำวซี่ำ  
 ค่ำน ้ ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรัมต่อท่ำน) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม่และค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพ ิม่เอง  
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท์  ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำทปิไกด์ ค่ำทปิคนขบัรถของนิวซแีลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่ำทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรม

ไม่มเีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตัวเองเพือ่ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงำนยก
กระเป๋ำเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่ำอนิเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอร์เน็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 
 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรใหท้ำง
บริษัทฯ เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวซี่ำ ก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21วนั หรือ( 3 สัปดำห์ ) ในขอ
กำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนด์ หำกเอกสำรท่ำนล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดหรือไม่ครบตำมมำตรฐำนทีส่ถำนทูตก ำหนดใน
เรื่องกำรงำน และกำรเงนิ หรือกำรใหข้้อมูลทีเ่ป็นเทจ็อ ันเป็นผลท ำใหส้ถำนทูตปฏเิสธกำรออกวซี่ำ  บ ริษัทฯ จะขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงินค่ำม ัดจ ำทัง้หมด หรือหำกออกตัว๋แลว้ บริษัทฯไม่สำมำรถคืนค่ำตัว๋ได้เพรำะเป็นเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ 

 ส ำหรับค่ำทวัร์ส่วนที่เหลอื บริษัทฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนัท ำกำร หำกไม่ไดร้ับเงนิครบ
ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทำง บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้ริกำร  

 
 

เง่ือนไขการยกเลิก  (สงกรานต์ ) 
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าต ัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรยีกเงนิคืนได ้หากผูเ้ดนิทางยกเลกิหรอืไม่

สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ  าทัง้หมด  
 แจ้งล่วงหน้ำ 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทำง หกัค่ำมดัท่ำนละ 20,000 บำท  
 แจ้งล่วงหน้ำ 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทำง  หกัค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทวัร์  
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 
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 ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมอืง จะไม่มกีำรคนืเงนิท ัง้หมด  
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนังสอืเดนิทำงมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถ้ำม)ี 
 ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัททีท่ ำงำนอยู่ (ใชภ้ำษำองักฤษเท่ำนัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถ้ำเป็นเจำ้ของกจิกำร  

- ประวตัิกำรท ำงำนควรระบุระยะเวลำท ำงำนทัง้หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์  
  ขำ้รำชกำรจะต้องมจีดหมำยรับรองจำกต้นสงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส  าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย์หรือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วนั ท าการขึ้นอยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจำกผู้ปกครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะ 

ต้องมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรือหำกเดก็เดนิทำงคนเดยีวต้องมหีนังสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำ พร้อมเอกสำร
ส ำเนำ ทะเบยีนบำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรือมำรดำ  

 หลกัฐำนประวตัิกำรศกึษำ (ส ำหรับเดก็นักเรียน/นักศกึษำ) อำทิ หนังสอืรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัว จริง) กรณีปิดเทอมใช้
ส ำเนำบตัรนักเรียน หรือใบวุฒบิตัร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน   

 ใบเปล ีย่นชือ่ (ถ้ำมสี ำคญัมำก) 
 กรณีถ้ำเป็นครอบครัวทีม่สีำม ี ภรรยำ และมบีุตรอำยุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยืน่วซี่ำรวมกนัไดเ้ป็นวซี่ำ

ครอบครัว 
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศพัท์ทีส่ำมำรถติดต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรือส ำเนำทะเบยีนบำ้น  
 หำกท่ำนต้องกำรใชห้นังสอืเดนิทำงไปประเทศอืน่ก่อนเดนิทำงกบัเรำ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่พรำะหำกยืน่หนังสอืเดนิทำงเขำ้

ไปในสถำนทูตแลว้ไม่สำมำรถเอำหนังสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกว่ำจะถึงก ำหนดวนัออกวซี่ำ  
 ระยะเวลำในกำรยืน่วซี่ำประมำณ 10 -15 วนั หนังสอืเดนิทำง(PASSPORT)ทีย่ ืน่เขำ้สถำนทูตแลว้ไม่สำมำรถดงึออกมำ

จำกสถำนทูตไดจ้นกว่ำจะถึงวนัก ำหนดรับเล่ม    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททัง้เล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมเีวลา
น าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วนัท าการในการมาแปะ 
ผลวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจง้ใหท้รำบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิ้น 

 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

 1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซี่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทัง้หมด หรือ หากต้องการยื่นค าร้อง
ขอวีซ่าใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้  

 2. หำกทำงสถำนทูตพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และ
ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทัง้หมด  

 3. หำกทำงสถำนทูตแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เท็จจริง 
หรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยืน่ขอวซี่ำท่องเทีย่ว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทัง้หมด 

 4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูตยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน ขึ้นอยู่กบัทำงบริษัทฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทัง้หมด 
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เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพจิำรณำอนุมตัิวซี่ำนัน้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยืน่วซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พจิำรณำของสถำนทูตได ้ซ ึง่ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่ว
ยงัตำมเอกสำรทีร่ะบุเท่ำนัน้ 

 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่นท่องเท่ียว*** 

 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

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     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ี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 .................................................................... .............. 
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ท่ีอยู ่ ................................................................................................................................. ..........โทรศพัท์ ...................... 

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

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (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) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเน้ือวัว  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 

  


