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       Amazing New Zealand Tour 7 D/5N 

พกัควนีส์ทาวน์ 2 คนื 

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พคี 

ล่องเรือชมความงามมลิฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า  
ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์  

พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต้ / อาหารไทย 1 มือ้ 

 

    โดยสายการบิน   
 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  17 – 23 มกรำคม 2562 

          22 – 28 กมุภำพนัธ ์2562  
              21 – 27 มนีำคม 2562 
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วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง    ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง–แอชเบอรต์ั้น -ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ-

ทไวเซิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์

สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง 

12.15 น. เหิรฟ้าสู่ สงิคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 975 

15.40 น. เดินทางถงึ สิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบินให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้ามากมายที่สนามบินประเทศ

สงิคโปร์ 

19.45 น. ออกเดินทางสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเทีย่วบนิที่ SQ 297 

 

 

 

09.30 น.  เดินทางถงึเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ เกาะใตป้ระเทศนิวซีแลนด ์เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับ

สามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอช

เบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท าฟาร์มเล้ียงแกะ 

หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ารุงผวิ 

เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ตาแกะ  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์  

2 

ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น  

ทะเลสาบเทคาโป–อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-

ทไวเซิล 

Hotel in 

Twizel 

3 
ทไวเซิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์ 

กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์ีคและเล่นลูจ 

Hotel in   

Queenstown 

4 
ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์

– ควีนสท์าวน ์

Hotel in   

Queenstown 

5 
ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ์

กลาเซียร ์

Hotel in  Fox 

Glacier 

6 
ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์

อลัไพน ์-ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in  

Christchurch 

7 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  
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วนัทีส่ามของการเดินทาง      ทไวเซิล–ครอมเวลล–์ควีนสท์าวน-์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บพคี+เล่นลูจ 

 

 จากน้ันเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมี 

 สเีขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบั 

 ธารน า้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขั 

 ตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะใน 

 ฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนัน้ันท่านจะได้เหน็โบสถข์นาดเลก็ CHURCH OF  

 GOOD SHEPHERD โบสถท์ี่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการ 

 ประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถงึปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่าน 

 หน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและ 

 ยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด น าท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความ 

 งดงามด่ังภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขา 

   เม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก้ บริเวณเทอืกเขาเซาท์

   เทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กโดดเด่นด้วยความสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะ

   และธารน า้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

  
 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN  HOTELหรือ

เทยีบเท่า 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์ เมืองแห่งสวน

ผลไม้ ให้ท่านได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

  จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวนช์มเมืองควีนสท์าวน์ เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่ กลางธรรมชาติ

ที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน า้ใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารไทย  

   ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้

นักท่องเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือ

ท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใสและเช่ียวกราดใต้

สะพาน หรือท่านจะเลือกน่ังเรือเรว็เจท็โบท๊ที่ว่ิงด้วยความเรว็ผ่านโขดหินสงูชันและแม่น า้ที่แคบเลก็

และหลเช่ียวอย่างต่ืนเต้นสดุ ๆ   

 (การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจาก

หวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงขึ้ นอยู่กบัสภาพ

อากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลาที่เหมาะสมหรือความตอ้งการ

ของคณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูท้ีน่ ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือ

เครื่องดืม่ตามอธัยาศยั) 

  

 

 

น าท่านขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 

730 เมตร  ท่านจะได้สมัผสัความสวยงามของเมืองควีนส์  ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่านจะมองเหน็
อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทปีูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่

ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และใหท่้านไดเ้ล่นลูจ(Luge) คนละ1 รอบ ซ่ึงเป็นรถเล่ือนที่อาศัย

ความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ต่ีนเต้นบนความสงูของยอดเขาพร้อม

ทศันียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเดก็และผู้ใหญ่ 
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วนัทีส่ีข่องการเดินทาง    ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์– ควีนสท์าวน ์

 

     
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTWON / HOLIDAY  INN  

HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ มิลฟอรด์ซาวน ์โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของ

ประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ ผ่านเขตป่าพรุป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วน

อุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ 

(FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 

2 แห่งในโลกกล่าวคือภมิูประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน า้แขง็ในยุคโบราณ กดัเซาะหินท าให้น า้

ท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ 

MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภเูขา ซ่ึง

เป็นวิวอยู่เบื้ องล่างและให้ท่านด่ืมน า้แร่บริสทุธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชม

น า้ตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM 
 

   
 

เทีย่ง น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ ธรรมชาติโดยรอบ ต่ืน

ตาตื่นใจกบัภาพของสายน า้ตกอนัสงูตระหง่านของน า้ตกโบเวน ซ่ึงมีความสงู160เมตรจากหน้าผา ชม

แมวน า้นอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ  
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง   ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

วนัทีห่กของการเดินทาง    ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

 จากน้ันล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนสท์าวน์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTWON / HOLIDAY INN 

HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงูผ่านไร่องุ่น

ที่น ามาผลิตไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้าสู่ เมืองวานากา แวะชมเมืองวานาก้าริม

ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภเูขาสงูอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ท าให้เป็น

เมืองที่มีทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อกีเมืองของนิวซีแลนด์  

จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท ์ผ่านทะเลสาบและภเูขาสงูที่สวยงามเป็น

ภาพที่ท่านจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบทอ้งถิน่ ) 

 น าท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธารน า้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยูในเวสต์แลนด์เนช่ันแนลปาร์ก ที่มี

ความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหน่ึงชมความมหัศจรรย์ของธารน า้แขง็ที่เคล่ือนลงมาอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธารน า้แขง็สขีาวระยิบระยับ สลับกบัสเีขียว

มรกตอนังดงาม  
 

   
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม แบบตะวนัตก 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง   ไครส้ทเ์ชิรช์ – สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขียวหรือหยกชาวเมารี

เชื่อกันว่าหินสเีขียวน้ีจะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระ

เชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN )  ให้ท่านน่ังรถไฟทรานซ์

อลัไพน ์  ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของ

เทอืกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น

เส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะ และต้นไม้หลากสเีปล่ืยน

ไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขาเขียวขจี และฝงูแกะ

น่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้าชื่นชมทวิทศัน์อันงดงามด่ัง

ภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารจีน พรอ้มชิมเมนูกุง้มงักรและเป่าฮื้ อทะเลใต ้ 

   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHRISTCHRUCH IBIS HOTEL / RENDEZVOUSE HOTEL  

   (หากตอ้งการพกัหอ้งทีม่ี 3 เตียงทางโรงแรมมีจ านวนจ ากดั โรงแรมอาจจะแนะน าใหจ่้ายเพิม่อีก 

1 หอ้ง เราจะแจง้ราคาใหท้ราบอีกครั้ง  ) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

10.50 น.  เหิรฟ้าสู่ สงิคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 298  
17.40 น. เดินทางถงึ สงิคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 978 

20.00 น. เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ  

 

************************ 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง   17 – 23 มกราคม 2562 

     22 – 28 กุมภาพันธ์ 2562  

     21 – 27 มีนาคม 2562 
 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 

ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 99,900.- บาท 62,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  95,900.- บาท 57,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 89,900.- บาท 54,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 77,900.- บาท 49,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  14,900.- บาท 14,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด 2,000.- บาท 2,000.- บาท 

ราคาทวัร์รวมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซีา่ครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซีา่กอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเท่านัน้ (เงือ่นไขการยืน่วี
ซา่ขึน้อยู่กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน้ํามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ข้ึนไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ ส่วนขนาดของกรุป๊จะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก่์อนเดนิทาง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิ
ทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิี่นัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซ่ีาอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเหนือการควบคุมของเรา 
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*** กรณีลกูคา้จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ทาํประกนัการเดินทางให ้เน่ืองจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม ์
*** ทีน่ัง่สาํหรบักรุป๊ทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ทีน่ัง่ดา้นหน้าสุด (long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตามความ
เหมาะสม 
 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง)  ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
4. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ส าหรบัผู้เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลูกคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ต้องทาํประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุตํ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ต้องทาํประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามเงื่อนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านต้องทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเ 
 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่าศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

6. ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน  ณ วนัท ี 15 ตุลาคม 2561 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสายการ
บินหากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 

7. ราคารวมวซีา่แลว้ กรณมีวีซีา่นวิซแีลนด์อยู่แลว้ คนืใหท้า่นละ 2,500 บาท 
8. คา่วซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท 

หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไมย่ื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. กรณีทีต่้องมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซ่ีา 
3. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าที่

โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

8. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
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10. ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากตัว๋ทีใ่ชเ้ป็นตัว๋กรุ๊ป ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีส่ายการบนิกาํหนด 
 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  
2. ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรบัท่านในการทําวซ่ีาเข้าประเทศนิวซแีลนด์ ก่อน  21 

วนัทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซแีลนดล์่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล

วซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
4. สําหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทําการ หากไม่ได้รบัเงนิครบ

ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

เงื่อนไขการยกเลิก  (สงกรานต์ ) 
ค่ามดัจําทวัร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้ 
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
2. แจง้ล่วงหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 30,000 บาท  
3. แจง้ล่วงหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใชจ้า่ย 50% จากราคาทวัร ์ 
4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด  

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไห้
ท่านไดไ้ม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารไม่ครบ
หรอืตวัผูโ้ดยสารเองตอบคาํถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย นอกจากน้ีบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิ
ภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า 
ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาประมาณ 25-30 วนั หากมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิจะตอ้งเลื่อนวนัรบัผลวซ่ีาออกไปอกี 

 

ขณะน้ีตวัแทนพิจารณาวีซ่าได้ย้ายไปเมืองปักก่ิง ประเทศจีน ทุกอย่างต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และ
การพจิารณาอาจจะนานกว่าเดมิ รบกวนทุกท่านเตรยีมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อผลประโยชน์ของตวัท่านเอง 
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และย่ืนเอกสารผ่านศนูยย่ื์นวีซ่า (TTSERVICE New Zealand) ยงัตอ้งนําเล่มพาสปอรต์ไปรดูเล่มเหมอืนเดมิ 
แต่จะไม่นําเล่มเขา้สถานฑตู ส่วนผลวซ่ีาจะส่งมาทางทีบ่รษิทัฯ เป็น E-Visa (กระดาษ A4)  

 

**หากท่านใดต้องการใชพ้าสปอรต์ เพือ่เดนิทางรบกวนแจง้กบับรษิทัฯ ล่วงหน้า เพือ่ดาํเนินการคนืท่านกลบัไป** 
หมายเหตุ  บริษทัฯ จะด าเนินการย่ืนวีซ่าแบบกรุป๊หรือแบบครอบครวัเท่านัน้ หากท่านใดต้องใช้

พาสปอรต์ จ าเป็นต้องย่ืนวีซ่าเด่ียว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,500 บาท/ท่าน 

 

1 หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป พรอ้มสําเนา 1 ชุด และมหีน้าว่างตดิกนั 
อย่างน้อย 2 หน้า ถา้มหีนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ รบกวนถ่ายเรคคอรด์ในเลม่แนบมาดว้ย 

2 รปูถา่ย 2 รปู ขนาด 1 น้ิวครึ่ง หรือ 2 น้ิว 
 3. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) **ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้** 
หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ือ่ของ แต่ละ
สถานฑตู) **ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้** 
หากเป็นภาษาไทย หรือ ทะเบียนการค้าภาษาไทย ต้องแปลท่ีสถาบนัท่ีได้รบัรองการแปลท่ีถกูต้องตามสถานฑูต
ต้องการเท่านัน้  

3.1 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัท ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวิสาหกิจ : ใช ้หนังสือรบัรองการท างานของบริษัทท่ี
ท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) ระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน วนัทีเ่ร ิม่เขา้ทาํงาน มอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืน  
3.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช ้สําเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื สําเนาทะเบยีน
พาณชิย์ ทีม่รีายชือ่ผูเ้ดนิทางและวตัถุประสงคข์องบรษิทั (ทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) แปลเป็นภาษาองักฤษ  
3.3 กรณีเกษียณอายุ: ใช ้หนังสอืรบัรองการเกษยีณอายุการทํางาน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หรอื
พมิพ์โดยผู้เดนิทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวนัทีเ่กษยีณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาการทํางานและ
เงนิเดอืนลา่สดุ พรอ้มแนบ สาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ (ถา้ม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ใช ้หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษานัน้ วา่กาํลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีที ่
       ศกึษา พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ มอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน หรอื กรณีปิดเทอมใชส้ําเนาบตัรนักเรยีน พรอ้ม
แปลภาษาองักฤษ 

3.5 กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธุรกิจส่วนตัว, ท าอาชีพอิสระ ต้องพมิพ์ หนังสอืชี้แจ้งเกีย่วกบัอาชพีปจัจุบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยชี้แจ้งว่า คา้ขายเกีย่วกบัอะไร รา้นคา้ตัง้อยู่ทีใ่ด เปิดดําเนินการมาแลว้กีปี่ มรีายได้ต่อเดอืน
เทา่ไร พรอ้มแนบ ส าเนาเก่ียวกบัการเสียภาษี มาดว้ย  

4. หลกัฐานการเงิน (ประเภทออมทรพัย)์ 
4.1  ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ ออกจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดอืน หรือ 
หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจ้าของบญัชทีี่
ถูกตอ้งตรงตรงตามหน้าพาสปอรต์ พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร (ทกุทา่นตอ้งมหีลกัฐานการเงนิในการยืน่วซีา่) 
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4.2 กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้องออกหนังสือรบัรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครวัด้วย (Bank Guarantee) เป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงิน พร้อมระบุชื่อและ
ความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย ) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ  
(ถา้มี)  พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
หมายเหตุ.. ต้องแปลจากสถาบนัท่ีได้รบัรองการแปลท่ีถกูต้องเท่านัน้  
6. ส าเนาทะเบียนบา้น (พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 16 ปีบริบูรณ์:  

8.1 สูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัท่ีได้รบัรองการแปลเท่านัน้) 
 8.2 หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ มารดา ผูท่ี้ไม่ได้เดินทางไป
ด้วย โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ  
 8.3  หากไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้บดิาและมารดา พรอ้มกนัทัง้คู ่จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดาทัง้คู่ 
อนุญาตให้เดินทางกบัใคร โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
9. กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น (เพือ่กรอกฟอรม์ในการ
ยืน่วซีา่) 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบือนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซง

การพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 
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กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ะยืน่ท่องเทีย่ว*** 

 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สําคญัมาก 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............................................................ 
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(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 
 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง หรือ (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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง    
 11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อืน่ๆ............................................................ 
 

*** ทีน่ัง่สาํหรบักรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ทีน่ัง่ดา้นหน้าสุด (long leg seat)  
ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตามความเหมาะสม 

 


