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รหัสโปรแกรมทวัร์   BEAUTUFUL  NEW ZEALAND 6D4N MAR19-QF-W14 

 

        Beautiful New Zealand 6 Days/4 Nights 
พกัควนีส์ทาวน์ 2 คนื 

ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี  

ล่องเรือทีเอสเอสเอร์ินสลอว์ (TSS) – วอลเตอร์พคีฟาร์ม – วานาก้า  
อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว –ไคร้สท์เชิร์ช 

พเิศษ..อาหารไทย 1 มือ้ / แพเิศษ..อาหารไทย 1 มือ้ / แถมกุ้งมงักร และ เป๋าฮือทะเลใต้ถมกุ้งมงักร และ เป๋าฮือทะเลใต้  

  

  

 

 

 

 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  23 – 28 มกราคม 2562 

     20 – 25 กุมภาพันธ ์2562 

     19 – 24 มีนาคม 2562 
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รหัสโปรแกรมทวัร์   BEAUTUFUL  NEW ZEALAND 6D4N MAR19-QF-W14 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ควีนสท์าวน ์

 

วนัทีส่องของการเดินทาง      ซิดนีย ์- ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้กอนโดล่าขึ้ นยอดเขาบอ๊บสพ์คี + เล่นลูจ 

    ชมความงามของทะเลสาบ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 (เพ่ือแวะเปล่ียนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 

 
 

06.30 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เปล่ียนเที่ยวบิน 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121  

14.40 น.  ถงึสนามบินเมืองควีนสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนิวซีแลนด ์ น าท่านเดินทางชมเมืองควีนสท์าวน์  

   เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน า้ใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่นักท่องเที่ยว

พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน  
 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – ควีนสท์าวน ์  

2 

ซิดนีย ์– ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้กอนโดล่า

ข้ึนยอดเขาบอ๊บพีคชมความงามของ

ทะเลสาบ 

Hotel in   

Queenstown 

3 
ควีนสท์าวน ์– ชมการกระโดดบนัจ้ี – เรือกล

ไฟโบราณ –วอลเตอรพี์คฟารม์ – ช็อปป้ิง 

Hotel in   

Queenstown 

4 
ควีนสท์าวน – ทะเลสาบเทคาโป  – ไครส้ท์

เชิรช์ 

Hotel in  

Christchurch 

5 
ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ลอ่งเรือ Wild Life– 

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

Hotel in  

Christchurch 

6 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ  
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วนัทีส่ามของการเดินทาง ควีนสท์าวน-์เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอรพ์คีฟารม์ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง –  

อิสระชมการกระโดดบนัจ้ี หรือ เจ็ตโบท๊ 

    ช็อปป้ิง 

 

    
  

  น าท่านขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 

เมตร  ท่านจะ ได้สมัผสัความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่านจะมองเหน็อาคาร

 บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปีูที่สวยงายด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุม

ด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ทุกท่านต่ืนเต้นกบัการเล่นลูจ(LUGE) คนละ 1 รอบจากยอดเขาวิ่งด้วย

ความเรว็ที่เราบังคับได้ลงตามไหล่เขาพร้อมชมวิวอนัสวยงามท่านละหน่ึงรอบ 
 

     
 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

   น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้ าประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า

100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทปีู ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินใน

สมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทปีูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขา

และสายน า้ใสสะอาด พร้อมสมัผสัธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถงึวอลเตอรพ์คีฟารม์   

  ** หากเรือกลไฟโปราณ ปิดซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเล็กล่องไปทีว่อลเตอรพึ์คฟารม์แทน  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คีิว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์   
 

         
 

 จากน้ันให้ท่านได้สมัผสักบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์โดย

การชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธติการตัดขนแกะเดินทางจาก

เมืองควีนสท์าวน์ให้ท่านอสิระตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนสท์าวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร

และเคร่ืองด่ืมมากมาย 
 

  
 

  หรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่น่ังเรือมีความต่ืนเต้น

และสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศน้ี   

 ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้

นักท่องเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้
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วนัทีส่ีข่องการเดินทาง    ควีนสทาวน ์– โอมาราม่า – เทคาโป - ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

เม่ือท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใสและเช่ียว

กราดใต้สะพาน  

 (การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจาก

หวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงขึ้ นอยู่กบัสภาพ

อากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรือความตอ้งการของ

คณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูท้ีน่ ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของที่

ระลึกหรือเครือ่งดืม่ตามอธัยาศยั)  

 

  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

   น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม   COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

น าท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล ์ เมืองแห่งสวนผลไม้ให้ท่านได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูป

นานาชนิดของนิวซีแลนด์  ผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงูที่มีวิวอนัสวยงาม  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คีิว 

น าท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชม วิวของทะเลสาบ

ที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก้บริเวณเทอืกเขา

เซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธาร

น า้แขง็ปกคลุมตลอดปี ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือ

บางท่านเรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปกคลุม

ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ  
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง      ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ล่องเรืองชม Wild Life – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

  
 

ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะใน

ฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนัน้ันท่านจะได้เหน็โบสถข์นาดเลก็ CHU RCH OF GOOD 

SHEPHERD โบสถท์ี่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จาก

อดีตจนถงึปัจจุบันหากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิว

ของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด 

 

  
 

แล้วหลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มี

อาชีพท าฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ารุง

ผวิ เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเท่า 
 

   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

น าท่านเดินทางจาก ไครส้ทเ์ชิรช์สู่เมืองอะคารวั เมืองที่โรแมนติกแบบฝร่ังเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ 

ชาวฝร่ังเศสต้ังรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวที่ยังมีร้านอาหารและถนนต่างๆที่มีขื่อเป็น

ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้มาจนถงึปัจจุบัน จากน้ันน าท่านล่องเรือออกจากชายฝั่งอะคารัวก่อนไปสู่ปากทางออก

มหาสมุทธแปซิฟิกทางตอนใต้  ซ่ึงท่านจะมีโอกาสได้พบกบัสตัว์น า้ท้องถิ่น อนัได้แก่ แมวน า้ นก

เพนกวิน และปลาโลมาเฮก็เตอร์  ซ่ึงจะออกมาต้อนรับและทกัทายทุกท่านอย่างน่ารักน่าเอน็ดู 
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วนัทีห่กของการเดินทาง  ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

 

    
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

   น าท่านชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษ

นอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่า

การประจ าเมือง  ชมความงามของ แม่น ้ าเอว่อน (AVON) ที่

ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเยน็ ท่านจะได้เหน็คนถ่อเรือไป

ตามสายน า้ที่ไหลเอือ่ย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน า้ เหมือนใน

สวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์  

  จากน้ันน าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร ์ยอดเขาสงูที่ท่านจะสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของ

เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน พรอ้มกุง้มงักรและเป๋าฮื้ อทะเลใต ้

   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเท่า 

 

 
 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบนิเมืองไครส้ทเ์ชิรช์  อาคารระหว่างประเทศ  

06.55 น.  ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ 

QF138 

08.30 น.  ถงึสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

09.50 น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนิแคนตสั เทีย่วบนิที ่QF023  

16.40 น.  เดินทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ… 

 

******************************** 
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Beautiful New Zealand 6 Days/4 Nights 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  23 – 28 มกราคม 2562 

     20 – 25 กุมภาพันธ ์2562 

     19 – 24 มีนาคม 2562 
 

 
คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 83,900.- บาท 47,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  76,900.- บาท 42,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 70,900.- บาท 39,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 65,900.- บาท 36,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ   9,900.- บาท  9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านตอ่ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัร์รวมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซีา่ครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซีา่กอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเท่านัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซีา่
ขึน้อยู่กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ข้ึนไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก่์อนเดนิทาง 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน้ํามนัของสายการบนิ 
*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิ
ล่าชา้ หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษ หรอื ทีน่ัง่บนเครื่อง สามารถสะสมไมลไ์ด้เฉพาะของแควนตสัแอรไ์ลน์เท่านัน้ กรุณาแจง้ใหเ้รา
ทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะ
พจิารณาให ้
***  กรณีลกูคา้มวีซ่ีาอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเข้าเมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเหนือการควบคุมของเรา 
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*** กรณีลกูคา้จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ทาํประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ 
*** ทีน่ัง่สาํหรบักรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ทีน่ัง่ดา้นหน้าสุด (long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตามความ
เหมาะสม 
 
 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตลอดการเดนิทาง  
2. คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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 หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

 ลกูคา้ที่จอยแลนด ์ทีอ่าศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
6. คา่น้ํามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัที ่9 ตุลาคม 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคาตามภาษน้ํีามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 
7. ราคารวมวซีา่แลว้ กรณมีวีซีา่นวิซแีลนด์อยู่แลว้ คนืให้ทา่นละ 2,500 บาท 
8. คา่วซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไมย่ื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 3,500 บาท 
 

อตัราน้ีไมร่วม 
1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. กรณีทีต่้องมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซ่ีา 
3. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถ ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยก

ประเป๋าทีโ่รงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
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8. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
1. ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  
2. ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรบัท่านในการทําวซ่ีาเข้าประเทศนิวซแีลนด์ ก่อน  25-30 

วนัทาํการ 
3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซแีลนด์ล่าช้า ไม่ทนักําหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
4. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ แต่ทางสถานฑตูต้องการใหท้่านยื่นวซ่ีาเขา้ไปใหม่ เน่ืองจากเหตุผลต่างๆ เกดิจากเอกสารของตวัลูกค้าเอง 

ลกูคา้ต้องชาํระค่าวซ่ีาเพิม่ต่างหาก เป็นวซ่ีาเดีย่ว 6,000 บาท/ท่าน 
5. สาํหรบัส่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วนัทําการ หากไม่ได้รบัเงนิครบทัง้หมด

ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามดัจําทวัร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลกิหรือไม่สามารถ

เดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้ 
1. แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัทาํการคนืค่ามดัจาํ 30,000.- บาท. 
2. แจง้ล่วงหน้า 41– 59 วนัก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  
3. แจง้ลว่งหน้า 31-40วนักอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจํา 30,000.-บาท+คา่วซีา่(กรณทีีย่ ืน่วซีา่แลว้) และคา่อื่นๆ ถา้ม ีเชน่ 

- ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจําทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจาํทัง้หมด (บรษิทัฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วนใหญ่อย่างน้อย 
15-20 วนัก่อนเดนิทาง) และ หกัค่าใชจ้่าย 70% จากราคาทวัร์ 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซ่ีา ขอยดึมดัจาํทัง้หมด และ หกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์

4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัรจ์ะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่

ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก ความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไหท้่าน
ไดไ้ม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารไม่ครบหรอืตวั
ผูโ้ดยสารเองตอบคาํถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง 
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ใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย นอกจากน้ีบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยที่
ท่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 

เอกสารในการขอวีซ่า 
ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาประมาณ 25-30 วนั หากมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิจะตอ้งเลื่อนวนัรบัผลวซ่ีาออกไปอกี 

 

ขณะน้ีตวัแทนพิจารณาวีซ่าได้ย้ายไปเมืองปักก่ิง ประเทศจีน ทุกอย่างต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และการ
พจิารณาอาจจะนานกว่าเดมิ รบกวนทุกท่านเตรยีมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อผลประโยชน์ของตวัท่านเอง 

และย่ืนเอกสารผ่านศนูยย่ื์นวีซ่า (TTSERVICE New Zealand) ยงัตอ้งนําเล่มพาสปอรต์ไปรดูเล่มเหมอืนเดมิ แต่
จะไม่นําเล่มเขา้สถานฑตู ส่วนผลวซ่ีาจะส่งมาทางทีบ่รษิทัฯ เป็น E-Visa (กระดาษ A4)  

 

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

จ าเป็นต้องย่ืนวีซ่าเด่ียว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,500 บาท/ท่าน 

 

1 หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป พรอ้มสําเนา 1 ชุด และมหีน้าว่างตดิกนั อย่าง
น้อย 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 : ใช้ 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 ้หนงัสอืรบัรองการเกษยีณอายุการทํางาน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หรอืพมิพ์
โดยผูเ้ดนิทาง เป็นภาษาองักฤษ โดยระบุวนัทีเ่กษยีณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืน
ลา่สดุ พรอ้มแนบ สาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ (ถา้ม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ใช ้หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษานัน้ วา่กาํลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีที ่
       ศกึษา พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ มอีายุไม่เกนิ 1 เดือน หรอื กรณีปิดเทอมใช้สําเนาบตัรนักเรยีน พร้อม
แปลภาษาองักฤษ 



  
 
 
 
 
 
 

     12 

  

รหัสโปรแกรมทวัร์   BEAUTUFUL  NEW ZEALAND 6D4N MAR19-QF-W14 

3.5 กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธุรกิจส่วนตัว, ท าอาชีพอิสระ ต้องพมิพ์ หนังสอืชี้แจ้งเกีย่วกบัอาชพีปจัจุบัน เป็น
ภาษาองักฤษ โดยชีแ้จง้วา่ คา้ขายเกีย่วกบัอะไร รา้นคา้ตัง้อยู่ทีใ่ด เปิดดําเนินการมาแลว้กีปี่ มรีายได้ต่อเดอืนเท่าไร 
พรอ้มแนบ ส าเนาเก่ียวกบัการเสียภาษี มาดว้ย  

4. หลกัฐานการเงิน (ประเภทออมทรพัย)์ 
4.1  ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ออกจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ 
หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบุชือ่เจา้ของบญัชทีีถู่กต้อง
ตรงตรงตามหน้าพาสปอรต์ พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร (ทกุทา่นตอ้งมหีลกัฐานการเงนิในการยืน่วซีา่) 
4.2 กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายให้
บุคคลในครอบครวัด้วย (Bank Guarantee) เป็นภาษาองักฤษ แต่อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา หากมี
การเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องทําจดหมายรบัรองการเงนิ พรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชี้แจง
ต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย ) 

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 กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
9. กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น (เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่
วซีา่) 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่
กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ

พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงั
ตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

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 ........................................ 
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ที่อยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ี่บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

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

 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 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 


