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BW  Discovery New Zealand 9 Days 
 

บิก๊เวิลด์ ฮอลิเดยเ์ชิญท่านน าท่านสู่เกาะเหนือและเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด ์9 วนั 
  ออ๊คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหนึ่งของนิวซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ กำรศกึษำ กำรเงนิ 

พรอ้มชมท่ำเรอืรมิอ่ำวทีส่วยงำมเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล ำและไดถู้กเรยีกว่ำ เมอืงแห่งเรอีใบ  

 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัควำมรอ้นใตพ้ภิพ มชีำวเมำรอีำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ำรแสดงของชำวเผ่ำเมำร ี
 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี  ซึง่เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังำนดำ้นกำรฝีมอืของชำวเมำร ี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำรม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมกำรแสดงตดัขนแกะ 
 ถ า้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้ำทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกำยระยบิระยบั  
  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงำมรมิทะเลสำบวำคำทปีทูีม่นี ้ำใสสะอำดและโอบลอ้มดว้ยภเูขำสงูและมกีจิกรรมอนัน่ำ

ตื่นเตน้ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำกทีสุ่ด อำท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท กำรกระโดดบนัจี้  
   ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวัเป็นกำรกระโดดบนัจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรใหน้กัท่องเทีย่วท ำ

กจิกรรมอนัน่ำตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  

  กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขำบอ็บสพี์ค ท่ำนจะไดส้มัผสัควำมงำมของเมอืงควนีสท์ำวน์และทะเลสำบวำคำทปีู  
  วนอทุยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์( MILFORD SOUND) ในดนิแดนส่วนทีเ่ป็นฟยอรด์แลนด ์(FIORD 

LAND) ซึง่ถูกประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ  
  นัง่รถไฟทรานซอ์ลัไพน์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ีไ่ดร้บั

กำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเสน้ทำงซึง่โอบลอ้มดว้ยภเูขำหมิะและตน้ไมอนัเขยีวขจี  
  ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ธำรน ้ำแขง็ทีง่ดงำมแห่งหนึ่งทีส่วยงำม ชมธำรน ้ำแขง็อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในเวสตแ์ลนด ์เนชัน่

แนลปำรก์ ทีม่คีวำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึ่งชมควำมมหศัจรรยข์องธำร  
 เมืองอะคารวั เมอืงทีม่คีวำมเป็นฝรัง่เศสใหท้่ำนไดล้่องเรอืชมโลมำทีห่ำยำก 
  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผ่ำน

กลำงเมอืงอยำ่งสงบเยอืกเยน็  

**พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมอืงควีสน์ทาวน์ ** 
 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  8 –16  เมษำยน 2560 ( สงกรานต)์ 



 

BW...NZ  Amazing New Zealand 7D (SQ) APRIL 17   PAGE 2 

วนัแรก (8 เมษายน 2560)      กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง (9 เมษายน 2560)       อ็อคแลนด-์ โรโตรวั - 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 ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบินให้ทำ่นได้ช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยที่สนำมบินประเทศ

สงิคโปร์ 

21.10 น. ออกเดินทำงสู่ อ็อคแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่SQ 285 

 

 

 

10.50 น.   เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง

  น ำทำ่นเดินทำงสู่ตัวเมือง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบต๋ิมซ า) 

   จำกน้ันเดินทำงสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพที่ชำวเมำรี

   อำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพรำะเป็นเมืองที่มีควำมร้อนจำกใต้ดินที่สำมำรถปรุงอำหำร

   ได้โดยกำรน ำเน้ือสตัว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้อนสงูจนกว่ำจะสกุ อำหำรน้ีชำวเมำรี

   เรียกว่ำแฮงงิ (HANGI) นอกจำกน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญของ

   เกำะเหนือที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมำกที่สดุ น ำทำ่นสู่ TE PUIA ซ่ึงเป็นศูนย์วัฒนธรรม

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– อ็อคแลนด ์

2 
อ็อคแลนด-์ โรโตรวั – ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี-

การแสดงของชาวเมารี  พรอ้มอาหารค า่ 

3 
โรโตรวั– อะโกรโดม- ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่   

อ็อคแลนด ์ชมเมือง 

4 
อ็อคแลนด-์ ควีนสท์าวน ์ - ชมการกระโดดบนัจ้ี- 

นัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนยอดเขาบอ๊บสพ์คีและเล่นลูจ 

5 ควีนสท์าวน ์- เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์

6 ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

7 
ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ -

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

8 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมโลมาท่ีอะคารวั– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

9 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่าม (10 เมษายน 2560)           โรโตรวั– อะโกรโดม- ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่  -อ็อคแลนด ์ชมเมือง 

 

   และศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมือของชำวเมำรี อำท ิ กำรแกะสลักไม้ และกำรทอ

   เคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ำ้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดข้ึนจำกพลัง

   ควำมร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจำกพ้ืนดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ  

          น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  ROTORUA - MILLENNIUM HOTEL  หรือเทียบเท่า 

ค า่     รบัประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี  พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี  

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมือง 

   โรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต่์ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทใีห้ทำ่นชมและแสดง

   ควำมสำมำรถของแกะที่มีควำมแตกต่ำงกนัของสำยพันธุ์ต่ำงๆ ให้ทำ่นสัมผัสถึง

   ควำมน่ำรักของกำรป้อนอำหำรเจ้ำแกะตัวน้อย ประทบัใจกบักำรชมกำรสำธติกำรตัด

   ขนแกะ และกำรต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้  น ำทำ่นเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำน

   ฟำร์มเล้ียงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเขำน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ ำ้

   หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว  

   จำกน้ันน ำทำ่นเข้ำชม ถ ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ำ้ที่มี

   หนอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็นล้ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ำ 

   ยำมค ่ำ คืนนับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่หำดูได้ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะน ำ

   ทำ่นน่ังเรือเข้ำไปในถ ำ้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและทำ่นจะได้ชม

   ควำมงดงำมของถ ำ้หินงอกหินย้อยที่เกดิข้ึนตำมธรรมชำติเป็นสถำนที่ทอ่งเที่ยว 

   ยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลำดไม่ได้ หลังจำกน้ันน ำทำ่นกลับ  

   เมืองอ็อคแลนด ์ ชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง และเป็นเมืองที่

   ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงิน น ำทำ่นชมทำ่เรือริมอ่ำวที่สวยงำมเตม็ไป

   ด้วยเรือนับร้อยล ำ น ำทำ่นผ่ำนอ่ำวของเมืองออ็คแลนด์ที่สวยงำมสำมำรถมองเหน็

   สะพำนฮำร์เบอร์ และเรีอเป็นร้อย ๆ ล ำตำมริมอ่ำว  ชมเขาอีเดน ภเูขำไฟที่ดับแล้ว 

   สำมำรถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมืองออ็คแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่ำงชัดเจนแบบ 

    360 องศำ จำกน้ันให้ทำ่นได้ช้อปป้ิงและเลือกซ้ือสนิค้ำตำมอธัยำศัยบน

ถนนควีนส ์     ซ่ึงเป็นแหล่งขำยสนิค้ำนำนำชนิด   

ค า่                     รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย   

             น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก LANGHAM AUCKLAND HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วนัทีสี่ ่(11 เมษายน 2560)      อ็อคแลนด-์ ควีนสท์าวน ์ - ชมการกระโดดบนัจ้ี   

  นัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนยอดเขาบอ๊บสพ์คีและเล่นลูจ 

 
 
 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   จำกน้ันเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

10.30 น.    ออกเดินทำงจำกออ็คแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ  เที่ยวบินที่ NZ617  

12.20 น.    ถึงสนำมบินเมืองควีนสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซีแลนด ์ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

น ำทำ่นเดินทำงชมเมืองควีนสท์ำวน์ เมืองขนำดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติที่

งดงำมริมทะเลสำบที่มีน ำ้ใสเป็นสฟ้ีำแสนสวยที่นักทอ่งเที่ยวพลำดไม่ได้เลยที่จะต้อง

มำเยือน เดินทำงจำกเมือง 

    ควีนสท์ำวน์โดยรถว่ิงเลำะแม่น ำ้คำวำรัว ให้ทำ่นได้แวะชมเรือเรว็เจท็โบท๊  

    (JETBOAT) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเรว็และหมุนได้ 360 องศำ 

     พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกทำ่นที่น่ังเรือมีควำมต่ืนเต้น

และสนุก    สดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้  (การนัง่เรือเร็ว

    เจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคา จากหัวหนา้ทัวร์ )

    เดินทำงต่อสู่ควีนส์ทำวน์ผ่ำนชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวัเป็นกำรกระโดด

    บันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้นักทอ่งเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำต่ืนเต้นน้ีจนมี

    ช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือทำ่นมำเที่ยวนิวซีแลนด์  

    กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใสและเช่ียวกรำดใต้สะพำน  

    ( หากท่านตอ้งการทดสอบความกลา้ในการกระโดดบันจี้  กรุณาติดต่อหัวหนา้

    ทัวร์เพือ่เช็คราคาและจองล่วงหนา้ ) 

   จำกน้ันน ำทำ่นขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คน

   ระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร  ทำ่นจะได้สมัผัสควำมสวยงำมของเมือง 

   ควีนสท์ำวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ทำ่นจะมองเหน็อำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่

   เขำพร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปูีที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะใน

   ฤดูหนำว และใหท่้านไดเ้ล่นลูจ (Luge) ซ่ึงเป็นรถเล่ือนที่อำศัยควำมลำดชันของ

   ไหลเขำลงสู่ด้ำนล่ำงพร้อมให้ทำ่นได้ต่ีนเต้นบนควำมสงูของยอดเขำพร้อม 

   ทศันียภำพที่งดงำม เป็นที่นิยมของนักทอ่งเที่ยวทั้งเดก็และผู้ใหญ่  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี 

    พรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์    

          น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก QUEENSTOWN- COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่า้ (12 เมษายน 2560)      ควีนสท์าวน ์- เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์

วนัทีห่ก (13 เมษายน 2560)      ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์

 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  ออกเดินทำงสู่มิลฟอร์ดซำวน์ โดยผ่ำนทะเลสำบเตอำนำว ซ่ึงเป็นทะเลสำบที่ใหญ่

  เป็นอนัดับ 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ผ่ำนเขตป่ำพรุ 

  ป่ำเบญจพรรณ ทุง่กว้ำง เข้ำสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ ( MILFORD 

  SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกำศให้

  เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก 

  กล่ำวคือภมิูประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธำรน ำ้แขง็ในยุคโบรำณ กดัเซำะหินท ำให้น ำ้

  ทว่มแทนที่กลำยเป็นอ่ำวลึกระหว่ำงทำงทำ่นจะได้ชมควำมงำมที่สร้ำงโดยธรรมชำติ

  ทะเลสำบ MIRROR LAKE ทะเลสำบที่ใสรำวกระจก เป็นทะเลสำบที่ทำ่นจะ

  สำมำรถมองสะท้อนภำพภเูขำ ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่ำง  และให้ทำ่นด่ืมน ำ้แร่บริสทุธิ์

  จำกธรรมชำติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน ำ้ตกที่มีควำมย่ิงใหญ่ที่ CHASM 

เทีย่ง    น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมควำมงำมของ

  ธรรมชำติโดยรอบ ตื่นตำตื่นใจกบัภำพของสำยน ำ้ตกอนัสงูตระหง่ำนของ  

    น ำ้ตกโบเวน ซ่ึงมีควำมสงู160เมตรจำกหน้ำผำ ชมแมวน ำ้นอนอำบแดดบนโขดหิน

  อย่ำงสบำยใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ จำกน้ัน

  ล่องเรือกลับสู่ทำ่เรือ เพ่ือเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศกลับสู่เมืองควีนสท์ำวน์  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร     

          น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก QUEENSTOWN- COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่ทะเลสำบวำนำก้ำโดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็น

  ภเูขำสงู ผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำกำ แวะชมเมือง 

  วำนำก้ำริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเูขำสูงอยู่อกีฟำกหน่ึงของทะเลสำบที่ท  ำให้เป็น

  เมืองที่มีทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่อกีเมืองของนิวซีแลนด์ จำกน้ันเดินทำง

  ต่อไปยังเมืองฮำสทผ่์ำนทะเลสำบและภเูขำสงูที่สวยงำมเป็นภำพที่ทำ่นจะประทบัใจ

  ตลอดสองข้ำงทำง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ ์ กลาเซียร ์ ชมธำรน ำ้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยูในเวสต์แลนด์ 

  เนช่ันแนลปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหน่ึงชมควำมมหัศจรรย์

  ของธำรน ำ้แขง็ที่เคล่ือนลงมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำง 

  ไม่หยุด ธำรน ำ้แขง็สขีำวระยิบระยับ สลับกบัสีเขียวมรกตอนังดงำม  
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วนัทีเ่จ็ด (14 เมษายน 2560)      ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ -ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัทีแ่ปด (15 เมษายน 2560)      ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมโลมาทีอ่ะคารวั – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 

            น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก   FRANZ JOSEF GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  จำกน้ันเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสีเขียว

  หรือหยก ชำวเมำรีเช่ือกนัว่ำหินสเีขียวน้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรง และจะน ำ

  อ ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลอืกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั  แบบตะวนัตก 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่สถำนีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN )  ให้ทำ่น

  น่ังรถไฟทรานซอ์ลัไพน ์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำ

  แอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะ

  และต้นไม้หลำกสีเปล่ืยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขำเขียวขจี และฝูงแกะ

  น่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำช่ืนชมทวิทศัน์อนังดงำมด่ังภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอด

  สองข้ำงทำง  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   

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

HOTEL หรือเทยีบเทำ่  

 

 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงจำกไคร้สทเ์ชิร์ช สู่เมืองอะคารวั เมืองที่โรแมนติกแบบฝร่ังเศสเมือง

  เดียวใน นิวซีแลนด์ ชำวฝร่ังเศสต้ังรกรำกในปี ค.ศ.1840 ให้ทำ่นชมเมืองอะคำรัวที่

ยัง  มีร้ำนอำหำรและถนนต่ำงๆที่มีข่ือเป็นภำษำฝร่ังเศสที่ใช้มำจนถึงปัจจุบัน จำกน้ันน ำ

  ทำ่นล่องเรือชมโลมำเฮกเตอร์ตัวเลก็แสนน่ำรัก ส ำหรับตัวผู้ตัวมีควำมยำว 1.2 ถึง 

1.4   เมตร และน ำ้หนักอยู่ที่ 47 กโิลกรัมโดยประมำณ สำมำรถพบได้ในอ่ำวแห่งน้ีและ

  บริเวณใกล้เคียง โลมำเฮกเตอร์เป็นมิตรกบัคนและชอบว่ำยเล่นใกล้ ๆ เรือท ำให้เรำ

  สำมำรถมองเหน็ได้อย่ำงชัดเจนเวลำกระโดดหรือว่ำยตำมผิวน ำ้และอำหำรในอ่ำน

แห่ง  น้ีที่มีปลำชุกชุม 
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วนัทีเ่กา้ (16 เมษายน 2560)      ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

น ำทำ่นชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ “เมืององักฤษนอกเกาะ

องักฤษ” ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจ าเมือง  ชมควำมงำม

ของ แม่น ้ าเอ ว่อน (AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเยน็ ทำ่นจะได้

เหน็คนถ่อเรือไปตำมสำยน ำ้ที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้ำอยู่เหนือน ำ้ เหมือนใน

สวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศำสตร์ จำกน้ันน ำทำ่นข้ึนสู่ 

ยอดเขาแคชเมียร ์ยอดเขำสงูที่ทำ่นจะสำมำรถมองเหน็ทศันียภำพอนังดงำมของ

เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

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  8 –16   เมษำยน 2560 ( สงกรานต)์ 

 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ตลอดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 128,900.- บาท 93,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  119,900.- บาท 85,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 109,900.- บาท 78,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 99,900.- บาท 73,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  21,900.- บาท 21,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทำ่นต่อ 1 หอ้งทำ่นที ่3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 
รำคำทวัรร์วมคำ่วซีำ่กรุ๊ป หรอื วซี่ำครอบครวัแลว้ หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  2,500 
บำท หรอืมเีหตุจ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ำกอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุป๊หรอื
ครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วซี่ำขึน้อยูก่บัเอกสำรของทำ่น ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   

*** รำคำน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื เปลีย่นแปลงรำคำ 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้ 
หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให ้
*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพื่อควำมปลอดภยัจำก
แผ่นดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิีน่ัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไมท่ ำประกนักำรเดนิทำงให ้เน่ืองจำกไม่
ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม ์
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อตัราน้ีรวม 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กั (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว  ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร  ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบั

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

 ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน  ณ วนัท ี 17 พฤศจกิายน 2559 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสาย
การบินหากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 

 รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้ำ่นละ 3,000 บำท 
 รวมคำ่วซี่ำกรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท 

หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่ำแปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกค่ำวซี่ำ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
 ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่ำทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไมม่เีพรำะ

ควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังำนยกกระเป๋ำ
เพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
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เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บาท ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งท่ำน  
 ท่ำนต้องเตรยีมเอกสำรใหท้ำงบรษิทัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน  21 

วนัท ำงำน หรอืก่อน 3 สปัดำห ์ 
 หำกท่ำนจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนดล่์ำชำ้ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบนิ และผล

วซี่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 ส ำหรบัส่วนที่เหลือ บรษิัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วนัท ำกำร  หำกไม่ได้รบัเงินครบ

ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ  (สงกรานต์ ) 
ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้ำ 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทำง หกัค่ำมดัท่ำนละ 20,000 บำท  
 แจง้ล่วงหน้ำ 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทำง  หกัค่ำใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทวัร ์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด  
หมายเหต ุ 
 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลง ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำก ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรม ทีพ่กั ในต่ำงประเทศ 
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้งหรอื
ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิไห้
ท่ำนไดไ้ม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำอนัสบืเนื่องมำจำกเอกสำรไม่ครบ
หรอืตวัผูโ้ดยสำรเองตอบค ำถำมไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้
เมอืง ใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย นอกจำกนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่ำตัว๋เครื่องบนิ
ภำยในประเทศไทยทีท่่ำนออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ำยกำรบนิระหว่ำงประเทศล่ำชำ้ 
 
เอกสารในการขอวีซ่า 

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

- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรบัรองจำกตน้สงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะ 

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มเอกสำรส ำเนำ
 ทะเบยีนบำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำ 
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 หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นชื่อ (ถำ้มสี ำคญัมำก) 
 กรณีถำ้เป็นครอบครวัทีม่สีำม ี ภรรยำ และมบีุตรอำยุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยื่นวซี่ำรวมกนัไดเ้ป็นวซี่ำ

ครอบครวั 
 กรุณำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 หำกท่ำนตอ้งกำรใชห้นงัสอืเดนิทำงไปประเทศอื่นก่อนเดนิทำงกบัเรำ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่พรำะหำกยื่นหนงัสอืเดนิทำงเขำ้

ไปในสถำนทตูแลว้ไม่สำมำรถเอำหนงัสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกว่ำจะถงึก ำหนดวนัออกวซี่ำ 
 ระยะเวลำในกำรยื่นวซี่ำประมำณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทำง(PASSPORT)ทีย่ื่นเขำ้สถำนทตูแลว้ไม่สำมำรถดงึออกมำ

จำกสถำนทตูไดจ้นกว่ำจะถงึวนัก ำหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแลว้ถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพือ่ยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจง้ใหท้รำบ บรษิทัฯจะ
ไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีถกูปฎิเสธวีซ่า  
1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซ่ีำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และทำง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด  
3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 

ขึน้อยู่กบัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำนัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่ว
ยงัตำมเอกสำรทีร่ะบุเท่ำนัน้ 

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) .................................................. 

 


