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Discovery South Island New Zealand 8 Days 
 

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควนีส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พคี 

ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า  
ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์ – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า 

พิเศษ  !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พคี + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์ 

รับประทานอาหารไทย 1 ม้ือ  
 

 

 

 

 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง   11 – 18 เมษายน 2563( สงกรานต)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์  

2 

ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น  

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ 

–ทไวเซิล 

TWIZEL  

3 
ทไวเซิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์ 

กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพี์ค 
QUEENSTOWN  

4 
ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์– 

ควีนสท์าวน ์
QUEENSTOWN  

5 
ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ์

กลาเซียร ์
FOX GLACIER  

6 
ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์

อลัไพน ์–ไครส้ทเ์ชิรช์ 
CHRISTCHRUCH  

7 ไครส้ทเ์ชิรช์-ล่องเรือชมวาฬ-ไครส้ทเ์ชิรช์ CHRISTCHRUCH  

8 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  
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วนัแรกของการเดินทาง (11 เมษายน 2563)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (12 เมษายน 2563 ) ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง  – แอชเบอรต์ั้น - ทะเลสาบเทคาโป  

    ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-ทไวเซิล 

 

 

 

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

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง 

12.15 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินที ่ SQ 975 

15.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบนิให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้ามากมายที่สนามบนิประเทศ

สงิคโปร์ 

19.50 น. ออกเดินทางสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเท่ียวบินที ่SQ 297 

 

 

              09.30 น. เดินทางถึงเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสามของประเทศ

นิวซีแลนด์หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดนิทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์

เบอร์ร่ีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่

ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บาํรุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงยีบสงบนํา้ในทะเลสาบมี 

  สเีขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสนีํา้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตผุสมกบัธารนํา้แขง็ของ

ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้

ความสาํคญัมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนัน้ันท่านจะได้

เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่

ยังคงใช้ในการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่าน

 หน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสาบเทคาโปและ 

  ยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด  

 

 

 

 

 

 

  นาํท่านเดนิทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของ

ทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ 

บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กโดดเด่นด้วยความสงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขามี

หิมะและธารนํา้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN  HOTELหรือเทยีบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง (13 เมษายน 2563 )  ทไวเซิล–ครอมเวลล–์ควีนสท์าวน-์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค 

  
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดนิทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนทีร่าบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์เมืองแห่งสวน 

  ผลไม้ ให้ท่านได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด ์จากน้ันเดนิทางต่อสู่  

  เมืองควีนสท์าวนช์มเมืองควีนสท์าวน์ เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่ 

  มีนํา้ใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารไทย  

  หลังจากน้ันหากมีเวลา นาํท่านซ้ือทวัรน์อกรายการสําหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้ว่ิงด้วยความเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่น่ังเรือมีความ

ตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศน้ี   

 ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบนัจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดทาํการให้

นักท่องเที่ยวทาํกจิกรรมอนัน่าตื่นเต้นน้ีจนมีชื่อเสยีงไปทัว่โลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาด

ไม่ได้เม่ือท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนนํา้อนัใส

และเชี่ยวกราดใต้สะพาน  

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่า

จะทําไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจํานวนจํานวนการจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลาที่

เหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  สาํหรบัผูท้ีน่ ัง่รถไปคนัเดยีวกนัแต่ไม่ไดซ้ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดนิเล่น ถ่ายรูป ซ้ือ

ของทีร่ะลึกหรือเครือ่งดืม่ตามอธัยาศยั)  

   
   นาํท่านขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์ีค เป็นกระเช้าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 

730 เมตร  ท่านจะได้สมัผัสความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่านจะมองเหน็

อาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปูีที่สวยงามด้านล่างชมยอดเขาที่

บ้านเมืองที่สวยงาม  
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วนัท่ีสีข่องการเดินทาง   (14 เมษายน 2563 )  ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์– ควีนสท์าวน ์

 

 

 

 
 

 

 

    
 

คํา่   รบัประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติพรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์

 

 

 

 

 

นาํท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL  หรือ 

เทียบเท่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่มิลฟอรด์ซาวน ์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดับ 

2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ผ่านเขตป่าพรุป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้า

สู่วนอุทยานแห่งชาติมลิฟอรด์ซาวด ์ (MILFORD SOUND) ในดนิแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด ์

(FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 

2 แห่งในโลกกล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารนํา้แขง็ในยุคโบราณ กดัเซาะหินทาํให้นํา้ 

ท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ 

MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภเูขา ซ่ึง

เป็นวิวอยู่เบ้ืองล่าง  และให้ท่านดื่มนํา้แร่บริสทุธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชม

นํา้ตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM 

เท่ียง  นําท่านล่องเรือสําราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตืน่

ตาตืน่ใจกบัภาพของสายนํา้ตกอนัสงูตระหง่านของนํา้ตกโบเวน ซ่ึงมีความสงู160เมตรจากหน้าผา ชม

แมวนํา้นอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์น

เรือ จากน้ันล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพ่ือเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนสท์าวน์  
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (15 เมษายน 2563 )  ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (16 เมษายน 2563 ) ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- ไครส้ทเ์ชิรช์ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสงู ผ่านไร่องุ่นที่

นาํมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสยีงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมี

ภูเขาสงูอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ทาํให้เป็นเมืองที่มีทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อกีเมืองของ

นิวซีแลนด ์ 

จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสทผ่์านทะเลสาบและภเูขาสงูที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทบัใจ

ตลอดสองข้างทาง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบทอ้งถิน่ ) 

 นาํท่านเดนิทางสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธารนํา้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยูในเวสต์แลนด์เนชั่นแนลปาร์ก ที่มี

ความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่งหน่ึงชมความมหัศจรรย์ของธารนํา้แขง็ที่เคล่ือนลงมาอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตวัอย่างไม่หยุด ธารนํา้แขง็สขีาวระยิบระยับ สลับกบัสเีขียว

มรกตอนังดงาม  
 

  
 

 

 

 

 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม แบบตะวนัตก 

 นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขียวหรือหยก ชาว

เมารีเชื่อกนัว่าหินสเีขียวน้ีจะช่วยรักษาความสงบแขง็แรง และจะนาํอาํนาจมาสู่ตนและครอบครัว 

อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN)  ให้ท่านน่ังรถไฟทรานซอ์ลั

ไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขาน

ว่าเป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสเีปล่ืยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกบั 
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วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง  (17 เมษายน 2563 )ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬไคคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

ภูเขาเขียวขจี และฝงูแกะน่ารักยนืเรียงรายเลม็หญ้าชื่นชมทวิทศัน์อนังดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไป

ตลอดสองข้างทาง  

 

 

 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคารจีน 

    นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก CHRISTCHRUCH CROWNE PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู ่ เมืองไคคูร่า ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆน่ารักริมฝั่งทะเลทาง

ตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศนูย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 

และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสาํหรับการเพาะปลูกและเล้ียงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสยีงด้าน

การจัดทวัร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนดจั์ดให้มีทวัร์ชมปลาวาฬ  

(การออกเรือชมปลาวาฬข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีทีม่ีพายุ หรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือ

ได ้บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือใหใ้นราคากรุ๊ปทัวร์ทีจ่องเอาไว ้และส าหรับเด็กอายุต า่กว่า 4 ขวบไม่

อนุญาตใหข้ึ้นเรือเพือ่ความปลอดภยั)  

เท่ียง         รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   

 นาํท่านลงเรือยอร์ชลาํใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สูก่ลางทะเลเพ่ือเกบ็เกี่ยวประสบการณ์ 

        การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุส์เปร์ิม ซ่ึงเป็นสตัว์ที่สง่างามที่สดุของโลกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

ท่านอาจจะพบกบัปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนิดแมวนํา้ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอกี

หลากหลายพันธุท์ี่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่งในบางฤดูกาลอกีด้วย  (ใชเ้วลาในการล่องเรือ

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางกลับสูเ่มืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

คํา่                รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน  

  นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  CHRISTCHRUCH CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (18 เมษายน 2563 )ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังอาหารนาํท่านเดนิทางสู ่สนามบินเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

10.50 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินที่  SQ 298  

17.40 น. เดินทางถึง สงิคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

18.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SQ 978 

20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ  

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

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง  11 – 18 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ 

 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 106,900.- บาท 69,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  99,900.- บาท 63,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 94,900.- บาท 59,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 89,900.- บาท 55,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  15,900.- บาท 15,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านที ่3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมคา่วซี่ากรุป๊ หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากท่านตอ้งการยื่นวซี่าเดีย่วกรุณาจา่ยเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่าก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วี
ซ่าขึน้อยู่กบัเอกสารของท่าน ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
ควรย่ืนวีซ่าล่วงหน้าโดยสามารถเกบ็เอกสารมาย่ืนวีซ่าได้ตัง้แต่วนัท่ี 1กมุภาพนัธ์ – 8  มีนาคม 25630 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากวา่ 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรปุไดป้ระมาณ 2 อาทติย์ก่อนเดนิทาง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีลู่กคา้ซื้อเองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจํานวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้ 
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
กอ่นเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผน่ดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลูกคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยื่นวซี่า เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดลุพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลูกคา้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ําประกนัการเดนิทางให ้เนื่องจากไม่
ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม์ 
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*** การรเีควสทีน่ัง่ขึน้อยู่กบัพจิารณาของทางสายการบนิ และ หากท่านใดรเีควส long leg ทางสายการบนิไมร่บัจอง และทางลูกคา้
ตอ้งชีแ้จงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอนิด้วยตวัท่านเอง 

อตัราน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 
2. คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง)  คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
3. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ  คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
5. คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ส าหรบัผู้เดินทางไปพร้อมกรุป๊ตัง้แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้
 เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งทําประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทําเอง
ได ้หรอืกรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ายุตํ่า กวา่ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งทําประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามเงือ่นไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทําประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทําประกนัการ
เดนิทาง 
 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่าศยัอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยูแ่ลว้ ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

6. คา่น้ํามนัจากสายการบนิ  ณ วนัที  15 ตลุาคม 2561 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษี
น้ํามนัของสายการบนิหากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 

7. ราคารวมวซี่าแลว้ กรณมีวีซี่านิวซแีลนดอ์ยู่แลว้ คืนให้ท่านละ 2,500 บาท 
8. ค่าวีซ่ากรุป๊หรือครอบครวัแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด ์ หากต้องการยื่นวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 3,500 

บาท หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. กรณทีีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซี่า 
3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่า สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่ทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน ส่วนคา่ทปิคนยกประเป๋า

ทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่
ไมม่พีนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

8. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
10. ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนื่องจากเป็นตัว๋กรุป๊ 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนดก่์อน 30 

วันทาํงาน หรือก่อน 4 สัปดาห์  
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 หากทา่นจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผล

วีซ่าของทา่นไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาํทั้งหมด 

 สําหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัทําการสําหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อทา่นตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรอื ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การยกเลิก (ช่วงเทศกาลสงกรานต)์ 

 แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 30,000.- บาท. 

 แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 46 -59 วนั ก่อนเดนิทาง ยึดค่ามดัจําทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยดึค่ามดัจําทั้งหมด  

- กรณอีอกตัว๋แลว้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 1-45 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่

เราจ่ายเงินล่วงหนา้ใหโ้รงแรมและทีเ่ทีย่วก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  

 1. รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืงและภัยธรรมชาต ิหรอืรถติด หรอืปิดถนน ระหว่างทาํทวัร ์ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถงึ

ความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออกหรอืเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรอืสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนืเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง

ห้ามผู้เดนิทางออกหรอืเข้าประเทศ ดงันี้  

3.1  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรข้ึนเคร่ืองให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนงัสอืเดนิทาง

ชาํรุดหรอืมกีารประทบัตราอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอรต์ทีม่ีอายุไม่เกิน 6 เดอืนใน

วันเดินทาง 

3.2  กรณลีกูค้าลืมพาสปอร์ต ณ วนัเดนิทาง เจ้าหน้าทีส่ายการบินไม่อนุญาตให้เดนิทาง 

3.2 กรณทีีส่ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน

เรื่องการเงินและการทาํงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กับ

ชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไทยทีท่่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณทีี่

สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนอืจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

เอกสารในการขอวีซ่านวิซีแลนด*์ เทศกาลควรยืน่วีซ่าก่อนเดินทาง 35 วนั* 

 หนงัสอืเดนิทางมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน และถ่ายสําเนาหนา้ทีม่ีการเดินทางเขา้-ออก หรือมวีีซ่าติดมาทั้งหมด 

(สําคญัมาก) 
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1. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วคร่ึงหรอื 2 นิ้ว 

2. สาํเนาทะเบียนบ้าน และ สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

4. ใบรับรองการทาํงานของบริษัทที่ทาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่าน ั้น) ต้องระบุตาํแหน่ง เงินเดอืน ระยะเวลาทาํงาน 

- สาํเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

5. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัดต้องระบเุงนิเดือน ตาํแหน่ง ระยะเวลาทาํงานทั้งหมด เป็น

ภาษาองักฤษเท่าน ั้น 

 หลกัฐานการเงิน ใชสํ้าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย ์ ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน  – ใช้

ภาษาองักฤษเท่าน ั้น 

 เดก็อายุตํา่กว่า 16 ปี จะต้องมหีนงัสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกับบิดาจะ 

ต้องมหีนงัสอืยินยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้อมเอกสาร

สาํเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา (ภาษาองักฤษเท่าน ั้น) 

6. หลกัฐานประวัตกิารศึกษา(สาํหรับเดก็นกัเรียน/นกัศึกษา)ภาษาองักฤษเท่าน ั้น อาท ิหนงัสอืรับรองจากทางโรงเรียน

(ตัวจริง) กรณปิีดเทอมใช้สาํเนาบัตรนักเรียน หรอืใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

7. ใบเปลี่ยนช่ือ (ถ้ามีสาํคัญมาก) – พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

8. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถติดต่อได้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบียนบ้าน 

** ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย 

เพิม่เติมใบละ 500-800บาท ข้ึนอยู่กบัเอกสารทีแ่ปลนั้นๆ ** 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํา

รอ้งขอวีซ่าใหม่กต็อ้งชําระค่าธรรมเนยีมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนักาํหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว 

และทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

 3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน

ข้อเทจ็จริง หรอืผิดวัตถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าทอ่งเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

 4. กรณทีีท่่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า

ของท่าน ข้ึนอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขสําคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ

พิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเทา่นั้น 

กรุณาเตรียมเอกสารทีข่อไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ําหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่ท่องเทีย่ว** 

**** เมือ่ท่านตกลงชําระค่ามดัจํา หรือ ค่าทวัรท์ ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ............................................ ........................................ 

2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ............................... .......... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .............................................................. ............................ 

................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี  ......................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มอืถอื .................................................. ... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรอืร้านค้า ................................................................................................ ...................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี .................... ......... 

โทรศัพทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร .........................................  

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กินฉันสาม-ีภรรยา  (.....) แยกกันอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................... .......  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ......................................................................................... .............................. 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ...................................................  

7. บคุคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ..................... ....... 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ............................  

8. กรณเีป็นนกัเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ............................................................ ...................ที่

อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์............ ........................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพกั) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสรมิ ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

13. รเีควสทีน่ั่ง.........................................................(รมิทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัต์ไดเ้ลย ข้ึนอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลัก) 


