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BW. GLACIER EXPLORER TOUR 9 DAYS 

เกาะเหนือ -  เกาะใต้ 9 วนั  
ออ็คแลนด์ -หอคอยสกาย ทาวเวอร์- ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท- ดะนีดิน 
ชมปราสาทลาร์นัค- ควนีส์ทาวน์  -น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี 

วอลเตอร์พคีฟาร์ม -ล่องเรือชมกลาเซียร์ – ทะเลสาบเทคาโป-ไคร้สท์เชิร์ช 
พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  9 – 17  เมษำยน 2560 ( สงกรานต)์ 
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วนัแรก (วนัที ่9 เมษายน 60)       กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง (วนัที ่10 เมษายน 60)       อ็อคแลนด ์–โรโตรวั –อะโกรโดม- ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี  

     การแสดงของชาวเมารี  พรอ้มอาหารค า่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับพร้อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

15.30 น. เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที่  SQ 977 

18.55 น. เดินทำงถึง สิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

21.10 น. ออกเดินทำงสู่ อ็อคแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่SQ 285 

 

 

 

10.50 น.    เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำ 

   เมือง น ำทำ่นเดินทำงสู่ตัวเมือง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบต๋ิมซ า) 

   จำกน้ันเดินทำงสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพที่ชำวเมำรี

   อำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุงอำหำร

   ได้โดยกำรน ำเน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสงูจนกว่ำจะสกุ อำหำรน้ีชำวเมำรี

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– อ็อคแลนด ์

2 
อ็อคแลนด ์–โรโตรวั –อะโกรโดม- ชมศูนยว์ฒันธรรม

ของชาวเมารี-การแสดงของชาวเมารี  พรอ้มอาหารค า่ 

3 
โรโตรวั -เรนโบว ์สปริงส ์- มาตามาตา ชมหมู่บา้นชาว  

ฮอบบิท และฟารม์-อ็อคแลนด ์

4 
อ็อคแลนด ์ชมเมือง  –  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY 

TOWER) – ดะนิดิน 

5 ดะนีดิน  ชมปราสาทลารน์คั- ควีนสท์าวน ์  

6 
ควีนสท์าวน ์ - ชมการกระโดดบนัจ้ี – เรือกลไฟโบราณ ท่ี

วอลเตอรพ์คีฟารม์ 

7 
ควีนสท์าวน ์– กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์คีและเล่นลูจ  

ชอ้ปป้ิง- ครอมเวลล ์- ทไวเซิล 

8 

ทไวเซิล -เมาทค์ุก้ – ล่องเรือชมธารน ้ าแข็งทะเลสาบ 

ทสัมาน-ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ 

แอชเบอรต์ั้น -ไครส้ทเ์ชิรช์ 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่าม (วนัที ่11 เมษายน 60)     โรโตรวั -เรนโบว ์สปริงส ์- มาตามาตา ชมหมู่บา้นชาวฮอบบทิ และฟารม์  

     อ็อคแลนด ์

 

   เรียกว่ำแฮงงิ (HANGI) นอกจำกน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญของ

   เกำะเหนือที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมำกที่สดุ น ำทำ่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME)  

   ฟำร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต่์ำงๆที่เดิน

   เรียงรำยบนเวทใีห้ทำ่นชมและแสดงควำมสำมำรถของแกะที่มีควำมแตกต่ำงกนัของ

   สำยพันธุต่์ำงๆ ให้ทำ่นสัมผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตัวน้อย  

   ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธติกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้   

   จำกน้ันน ำทำ่นสู ่ TE PUIA ซ่ึงเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือ

   ของชำวเมำรี อำท ิกำรแกะสลักไม้ และกำรทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน 

   บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกดิข้ึนจำกพลังควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพ้ืนดิน

   โดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ  

           น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  ROTORUA - MILLENNIUM HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

ค า่     รบัประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี  พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี  

 

 

  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ เรนโบว ์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถำนอนุรักษ์พนัธุ์

   ปลาเทรา้ ที่มีปลำเทร้ำนับหม่ืนตัวจำกทะเลสำบมำวำงไข่ตำมธรรมชำติและทำ่นยัง

   สำมำรถชมต้นเฟิร์นสเีงินซ่ึงเป็นสญัลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ จำกน้ัน เดินทำงสู่ 

   เมืองมำตำมำตำ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   

   น ำทำ่นเย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ ( HOBBITON MOVIE SET )   

   สมัผัสประสบกำรณ์เบ้ืองหลังของสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เร่ือง 

   ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้ก ำกบั เซอร์ปีเตอร์ แจค๊สนั ให้ทำ่น

   ได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงำมของฟำร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มำกกว่ำพันเอเคอร์ ประกอบ

   กบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขำ ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อนัตระกำรตำ น ำชม

   หมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก

   ออกแบบให้แตกต่ำงกนัไป บำงหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้ำและบำงหลังกป็ลูกดอกไม้

   สวยงำมหน้ำบ้ำน หลังจำกน้ันน ำทำ่นกลับ เมืองอ็อคแลนด ์

ค า่                      รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย   

           น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  AUCKLAND- MILLENNIUM HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
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วนัทีสี่ ่(วนัที ่12 เมษายน 60)      อ็อคแลนด ์ชมเมือง  –  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ดะนดิิน 

 

วนัทีห่า้ (วนัที ่13 เมษายน 60) ดะนีดิน  ชมปราสาทลารน์คั- ควีนสท์าวน ์  
 

 
 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง เป็นเมืองที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ 

   กำรศึกษำ กำรเงิน น ำทำ่นชมทำ่เรือริมอ่ำวที่สวยงำมเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยล ำ ชม

   สะพานฮารเ์บอร ์น ำทำ่นผ่ำนชมย่ำน Queen street ที่เป็นถนนสำยส ำคัญย่ำนกำรค้ำ 

   และตึกส ำคัญของเมือง ผ่ำนชมย่ำน Parnell Village ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่

   และสวยงำม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้ 

   โดยเฉพำะดอกกุหลำบเป็นจ ำนวนมำก  หลังจำกน้ันน ำทำ่นขึ้นชม หอคอยสกาย 

   ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสญัลักษณ์สง่ำงำมของ

   โอค๊แลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่สูงที่สดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริกำร

   ตั้งแต่เดือนสิงหำคมค.ศ.1997 โดยด้ำนบนหอคอยจะสำมำรถชมทศันียภำพรอบ

   เมืองโอค๊แลนด์ได้กว้ำงไกลกว่ำ 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วน

   หน่ึงของ สกำยซิต้ีคอมเพลก็ซ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย คำสโิน ที่เปิดให้บริกำรตลอด  

24 ช่ัวโมง ร้ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้คอย

ให้บริกำร 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   จำกน้ันเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

16.50 น.    ออกเดินทำงจำกออ็คแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินที่ NZ677 

18.40 น.   ถึงสนำมบิน เมืองดะนดิิน เมืองแห่งชำวสกอ็ตแลนด์ที่เตม็ไปด้วยโบสถ์ 

   อนัเก่ำแก่สวยงำมริมอ่ำวโอทำโก   

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  DUNEDIN CITY HOTEL  หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น ำทำ่นชมตัว เมืองดะนิดิน เมืองที่เคยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในยุค 

  ต่ืนทองและได้ช่ือว่ำเป็นเมืองแห่งสกอ๊ตแลนด์ ผ่ำนชมสถำนที่ส ำคัญของเมือง  

  ชมมหำวิทยำลัยโอทำโกซ่ึงเป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอำคำรของ

  สถำนีรถไฟฟ้ำที่เก่ำแก่ ผ่ำนชมสวนรุกชำติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่ำงสวยงำม 

  น ำทำ่นชม  ปราสาทลารน์คั  (LARNACH CASTLE) ปรำสำทแบบสกอ็ตแลนด์

  แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปรำสำทน้ีเป็นบ้ำนส่วนตัวของตระกูลบำร์เกอร์ ใช้เวลำหลำย

  ปีในกำรปรับปรุงปรำสำทให้คงเดิมอย่ำงตระกำรตำ ให้ท่ำนเข้ำชมกำรตกแต่งภำยใน

  ที่สวยงำม อำทเิช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในสมัยก่อน และห้องต่ำงๆมำกมำย 
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วนัทีห่ก (วนัที ่14 เมษายน 60) ควีนสท์าวน ์ - ชมการกระโดดบนัจ้ี – เรือกลไฟโบราณ ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   ออกเดินทำงสู่เมืองควีนส์ทำวน์ ผ่ำนเนินเข้ำน้อยใหญ่และฟำร์มเกำะ ฟำร์มวัว ฟำร์ม

  กวำงระหว่ำงทำง 

ค า่          รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย 

       น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  TANOA ASPEN HOTEL QUEENSTOWN  หรือเทยีบเทำ่ 

 

 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  เดินทำงจำกเมืองควีนสท์ำวน์โดยรถว่ิงเลำะแม่น ำ้คำวำรัว ให้ทำ่นได้แวะชมเรือเรว็

  เจท็โบท๊ (JETBOAT) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเรว็และหมุนได้ 360 

  องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกทำ่นที่น่ังเรือมีควำมต่ืนเต้นและ

  สนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้  (การนัง่

          เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้ทัวร์ ) 

     เดินทำงต่อสู่ควีนส์ทำวน์ผ่ำนชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวัเป็นกำรกระโดด

   บันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้นักทอ่งเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำต่ืนเต้นน้ีจนมี

   ช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือทำ่นมำเที่ยวนิวซีแลนด์ 

   กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใสและเช่ียวกรำดใต้สะพำน  

     ( หากท่านตอ้งการทดสอบความกลา้ในการกระโดดบันจี้  กรุณาติดต่อหัวหนา้

   ทัวร์เพือ่เช็คราคาและจองล่วงหนา้ ) 

     น ำทำ่นขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้ าประวติัศาสตร ์   TSS Earnslaw 1912 

   ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่ง 

   ทะเลสำบวำคำทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อน ให้ทำ่นได้ชมควำมงำม

   ของทะเลสำบวำคำทปูีที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติก ท่ำมกลำงขุนเขำและสำยน ำ้ใส

   สะอำด พร้อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์คีฟารม์  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คิีว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  

     จำกน้ันให้ทำ่นได้สัมผัสกบัชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเล้ียง

   แกะของนิวซีแลนด์โดยกำรชมกำรแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม 

   ชมกำรสำธติกำรตัดขนแกะ และให้ทำ่นได้อิสระในกำรเดินชมฟำร์มหรือจะถ่ำยรูป

   ริมทะเลสำบวำคำทปูีที่สวยงำมก่อนเดินทำงกลับสู่เมืองควีนสท์ำวน์ 

ค า่                     รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารจีน พรอ้มกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้ 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  TANOA ASPEN HOTEL QUEENSTOWN  หรือ

เทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่จ็ด (วนัที ่15 เมษายน 60)   ควีนสท์าวน ์– กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คีและเล่นลูจ –ชอ้ปป้ิง 

       ครอมเวลล ์- ทไวเซิล 

 

วนัทีแ่ปด (วนัที ่16 เมษายน 60) ทไวเซิล -เมาทคุ์ก้ – ล่องเรือชมธารน ้ าแข็งทะเลสาบทสัมาน 

     ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ –แอชเบอรต์ั้น -ไครส้ทเ์ชิรช์  

 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     ชมเมืองควีนสท์ำวน์ เมืองขนำดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติที่งดงำมริมทะเลสำบที่

   มีน ำ้ใสเป็นสฟ้ีำแสนสวยที่นักทอ่งเที่ยวพลำดไม่ได้เลยที่จะต้องมำเยือน น ำทำ่นขึ้น

   กระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงข้ึนสู่ 

     ยอดเขำ 730 เมตร  ทำ่นจะได้สมัผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนสท์ำวน์ทั้งเมืองใน

   มุมสงูที่ทำ่นจะมองเหน็อำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกบัทะเลสำบ

   วำคำทปูีที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว และใหท่้าน

   ไดเ้ล่นลูจ (Luge)ซ่ึงเป็นรถเล่ือนที่อำศัยควำมลำดชันของไหลเขำลงสู่ด้ำนล่ำง

   พร้อมให้ทำ่นได้ต่ีนเต้นบนควำมสงูของยอดเขำพร้อมทศันียภำพที่งดงำม เป็นที่

   นิยมของนักทอ่งเที่ยวทั้งเดก็และผู้ใหญ่ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองทไวเซิล ผ่ำนเมืองครอมเวลล ์เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทำ่น

  ได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ ผ่ำนเมืองโอมาราม่า 

  เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงู 

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 

             น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL  หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   จำกน้ันเดินทำงต่อไปยังเมา้ทคุ์ก้ผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมด่ัง 

   ภำพวำด ของยอดเขำเมาทคุ์ก้  บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ ยอดเขำเม้ำทคุ้์กที่

   มีควำมสงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี อยู่ในเขต

   อุทยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki National Park )  และเป็นส่วนหน่ึงของ

   เทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ น ำทำ่นเดินทำงจำกหมู่บ้ำนเม้ำทคุ้์กตำมถนนสำยทสัมำน

   วัลเลย์สู่ทะเลสำบทสัมำน ระหว่ำงทำงท่ำนจะสำมำรถชมควำมงำมของยอดเขำ 

ต่ำง ๆ ที่ปกคลุมด้วยน ำแขง็รวมถึงยอดเขำเมำทคุ้์กอย่ำงใกล้ชิด จำกน้ันน ำทำ่นสู่

ทะเลสาบทสัมาน (GLACIER EXPLOLER CRUISE ) ที่ทำ่นจะได้สมัผัสกบั

ควำมมหัศจรรย์ของธำรน ำ้แขง็ที่เป็นรูปทรงต่ำง ๆ ใกล้ชิดพร้อมทั้งค ำบรรยำยจำก

ไกดเ์น่ืองจำกภำวะโลกร้อนท ำให้ก้อนน ำ้แขง็ละลำยมำกขึ้นทุกปีดังน้ันรูปทรงของ

ก้อนน ำ้แขง็จะแตกต่ำงกนัออกไปในแต่ละปี (ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายตุ ่ากวา่ 4 ขวบ
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วนัทีเ่กา้ (วนัที ่17 เมษายน 60)   ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

ล่องเรือและเดก็อาย ุ 4-9 ขวบตอ้งมีผูใ้หญ่ดแูลตลอดการล่องเรือเพือ่ความ

ปลอดภยั หรือขึ้นอยู่กบัการพิจาณาของเจา้หนา้ที)่ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     น ำทำ่นเดินทำงสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน ำ้มีสีเขียวอมฟ้ำ สพิีเศษน้ีเกดิจำกแร่ธำตุ

   ผสมกบัธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชม 

   อนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ และใกล้ๆกนันั้นทำ่นจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็น่ำรัก 

     CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์  

    จำกน้ันเดินทำงสู่ไคร้สทเ์ชิร์ช แวะเมืองแอชเบอร์ต้ันที่อยู่ในเขตที่รำบแคน

เทอร์ 

     เบอร์ร่ีที่เตม็ไปด้วยฟำร์มแกะ ฟำร์มวัว และให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมือ 

     ไม่ว่ำจะครีมบ ำรุงผิวหรือผลิตภัณ์ธ์รรมชำติของนิวซีแลนด์ เดินทำงถึงเมือง 

     ไคร้สทเ์ชิร์ช 

ค า่          รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  CHATEAU ON THE PARK/ SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT / ELMS 

HOTEL หรือเทยีบเทำ่  

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  หลังอำหำรน ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

10.50 น.   เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 298  

17.40 น.  เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

18.35 น.  ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที่ SQ 978 

20.00 น.  เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ 

 
************************************ 
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อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  9 – 17  เมษำยน 2560 

 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 125,900.- บาท 89,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  116,900.- บาท 83,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 106,900.- บาท 75,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 97,900.- บาท 71,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  17,900.- บาท 17,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 
ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอืมี
เหตุจ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ 
(เงือ่นไขการยืน่วซี่าขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิล่าชา้ 
หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง  
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม ์
 อตัรานี้รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบั

ผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ 
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 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคา้อายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางใหท้่านละ 200 บาท 

 ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน  ณ วนัท ี 15 พฤศจกิายน 2559 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสาย
การบินหากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 

 ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 
 รวมคา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท 

หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซี่า 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะ

ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋า
เพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ และไมแ่จกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน  21 

วนัท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนดล่์าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผล

วซี่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 ส าหรบัส่วนที่เหลือ บรษิัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ  หากไม่ได้รบัเงินครบ

ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

เงือ่นไขการยกเลิก กรุป๊เทศกาลสงกรานต ์

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  
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หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไห้
ท่านไดไ้ม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบ
หรอืตวัผูโ้ดยสารเองตอบค าถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิ 
ภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเทา่นัน้) ส าเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสารส าเนา
 ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นชื่อ (ถา้มสี าคญัมาก) 
 กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ี ภรรยา และมบีุตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื่นวซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่า

ครอบครวั 
 กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้น 
 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยื่นหนงัสอืเดนิทางเขา้

ไปในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซี่า 
 ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ื่นเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมา

จากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแลว้ถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพือ่ยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะ
ไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
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กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 

ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่ว
ยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนท่องเทีย่ว*** 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคญัมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

 
 

1. ช่ือ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกลุเดิม (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-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

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

 ข้อมูลส่วนตวัเพิม่เตมิ 
10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 
 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............หอ้ง    
 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 10.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
11. อาหาร         ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 
      อ่ืนๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยลั ออร์คิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) .................................................. 

 


