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BW Amazing New Zealand Tour 7 Days 
ไครส้ทเ์ชริช์ -ทะเลสาบเทคาโป – ควนีสท์าวน ์– น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาบอ๊บสพ์คี 

ลอ่งเรอืชมความงามมลิฟอรด์ ซาวน ์- วานากา้  
ฟ๊อกกลาเซยีร ์- รถไฟสาย ทรานซอ์ลัไพน ์ 

พเิศษ  !!! อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาตบินยอดเขาบ๊อบส์ พคี + ววิอนังดงามของควนีส์ทาวน ์
รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 – 17 เมษำยน 2562( สงกรานต)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 
กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ท์
เชริช์ 

 

2 

ไครส้ทเ์ชริช์ ชมเมอืง – แอชเบอร์
ต ัน้  
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรยีสุ์นขั
ตอ้นแกะ –ทไวเซิล 

TWIZEL 
HOTEL 

3 

ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควนีส์

ทาวน ์ 
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์คีและ
เล่นลูจ 

QUEENSTO

WN HOTEL   

4 
ควนีส์ทาวน ์– เต อานาว – มลิ

ฟอรด์ซาวน ์– ควนีส์ทาวน ์

QUEENSTO

WN HOTEL   

5 
ควนีส์ทาวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – 

ฟ๊อกซ์กลาเซียร ์

FOX 

GLACIER 

HOTEL 

6 

ฟ๊อกซ์กลาเซียร ์– โฮกติกิะ – 

รถไฟทรานซ์อลัไพน ์–ไครส้ท์

เชริช์ 

CHRISTCH

RUCH 

HOTEL 

7 
ไครส้ทเ์ชริช์ – สิงคโปร ์– 

กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง (11 เมษายน 2562 )  กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (12 เมษายน 2562 ) ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง  – แอชเบอรต์ั้ น - ทะเลสาบเทคาโป  

    ชมอนุสาวรียส์ุนขัต้อนแกะ-ทไวเซิล 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (13 เมษายน 2562 )  ทไวเซิล–ครอมเวลล–์ควีนสท์าวน-์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค+ลูจ 

 
 
09.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับพรอ้มบรกิำรเอกสำรกำรเดนิทำง 
12.15 น. เหริฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 975 
15.40 น. เดนิทำงถงึ สิงคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่งบนิใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยทีส่นำมบนิประเทศ

สงิคโปร ์
19.45 น. ออกเดนิทำงสู่ ไครส้ทเ์ชริช์ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 297 
 
 
 
09.30 น.  เดนิทำงถงึเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ เกำะใตป้ระเทศนวิซแีลนด ์เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ

สำมของประเทศนวิซแีลนด ์หลังผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง เดนิทำงสู่ เมอืงแอช
เบอรต์นั เมอืงทีอ่ยู่ทุ่งรำบแคนเทอรเ์บอรร์ที ีค่นส่วนใหญ่มอีำชพีท ำฟำรม์เลีย้ง
แกะ หรอืฟำรม์วัว ใหท้่ำนไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงไมว่่ำจะเป็นผลติภัณฑ์
บ ำรุงผวิ เซร่ัม ครมีลำโนลนิ หรอืจะชือ้ของฝำก อำทเิช่นตุ๊กตำแกะ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 
   จำกนัน้เดนิทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ท ีส่วยงำมและเงยีบสงบน ้ำในทะเลสำบม ี
  สเีขยีวอมฟ้ำหรอืบำงท่ำนเรยีกว่ำทะเลสำบสนี ้ำนม สพีิเศษนีเ้กดิจำกแร่ธำตุผสม

กับธำรน ้ำแข็งของภูเขำทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชม
อนุสาวรยีสุ์นขัตอ้นแกะ ท ีเ่จำ้ของฟำรม์ใหค้วำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจำ้ของใน
กำรตอ้นแกะในฟำรม์อันกวำ้งใหญ่ และใกล ้ๆ กันนัน้ท่ำนจะไดเ้ห็นโบสถข์นำดเล็ก 
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ ีเ่ล็กทีสุ่ดในประเทศนวิซแีลนดท์ ี่
ยังคงใชใ้นกำรกำรประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดตีจนถงึปัจจุบัน หำกท่ำนเขำ้
ไปดำ้นในมองผ่ำนหนำ้ต่ำงออกมำดำ้นนอกแลว้ท่ำนจะประทับใจกับววิของ
ทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำทีส่วยงำมรำวกับภำพวำด  

  น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคาก ิท ีม่คีวำมงดงำมด่ังภำพวำด ใหท้่ำนแวะ
จุดชมววิของทะเลสาบทีส่ำมำรถมองเห็นยอดเขำเมำ้ทคุ์ก้ท ีถ่ำ่ยรูปไดส้วยทีสุ่ด
ของ อุทยานแหง่ชาตเิมา้ทคุ์ก้ บรเิวณเทอืกเขำเซำทเ์ทริน์แอลป์ทีม่ยีอดเขำ
เมำ้ทคุ์ก้โดดเด่นดว้ยควำมสูงถงึ 3,754 เมตร ยอดเขำมหีมิะและธำรน ้ำแข็งปกคลุมตลอดปี  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ท ีพั่ก  MACKENZIE COUNTRY INN  HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนเมอืงโอมารามา่ เมอืงขนำดเล็กบนทีร่ำบสูง ผ่ำนเมอืงครอมเวลล์ เมอืงแห่งสวน\ 
  ผลไม ้ใหท้่ำนไดแ้วะซือ้ผลไมส้ด แหง้ และแปรรูปนำนำชนดิของนวิซแีลนด ์จำกนัน้เดนิทำงต่อสู่  
  เมอืงควนีส์ทาวนช์มเมอืงควนีสท์ำวน ์เมอืงขนำดเล็กซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำตทิ ีง่ดงำมรมิทะเลสำบที ่
  มนี ้ำใสเป็นสฟ้ีำแสนสวยทีนั่กท่องเท ีย่วพลำดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งมำเยือน 
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วนัท่ีสี่ของการเดินทาง   (14 เมษายน 2562 )  ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์– ควีนสท์าวน ์

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารไทย  
  หลังจำกนัน้หำกมเีวลำ น ำท่ำนซื้อทวัรน์อกรายการส าหรบัการน ัง่เรอืเร็วเจ็ตโบ๊ท หรอื กระโดดบนัจี ้

 เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรอืเร็วนีอ้อกแบบมำใหว้ิง่ดว้ยควำมเร็วและ          หมุนได ้
360 องศำ พรอ้มคนขับทีม่คีวำมช ำนำญเป็นพิเศษ ใหทุ้กท่ำนทีน่ั่งเรอืมคีวำมตืน่เตน้และสนุกสุด ๆ  แบบ
ไม่รูล้มืและเป็นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี ้  

 ชมการกระโดดบนัจีท้ ีส่ะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดดบันจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท ำกำรให ้
นักท่องเท ีย่วท ำกจิกรรมอันน่ำตืน่เตน้นีจ้นมชีือ่เสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมทีจ่ะพลำดไม่ไดเ้มือ่ทำ่น
มำเทีย่วนวิซแีลนด ์กระโดดจำกสะพำนดว้ยควำมสูง 43 เมตร สู่พื้นน ้ำอันใสและเชีย่วกรำดใตส้ะพำน  
(การน ัง่เรอืเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรอืกระโดดบนัจีเ้ป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาตดิตอ่สอบถามราคาจาก
หวัหนา้ทวัร ์จะไมส่ามารถการนัตวีา่จะท าไดห้รอืไมเ่พราะไมไ่ดจ้องล่วงหนา้จงึขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศ ฤดูกาลหรอืจ านวนจ านวนการจองในแตล่ะวนัรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรอืความตอ้งการ
ของคณะส่วนใหญ ่ ส าหรบัผูท้ ีน่ ัง่รถไปคนัเดยีวกนัแตไ่มไ่ดซ้ื่อทวัรน์ีส้ามารถ เดนิเล่น ถา่ยรูป 
ซื้อของทีร่ะลึกหรอืเครือ่งดืม่ตามอธัยาศยั)  

 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
  น ำท่ำนขึน้กระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์คี เป็นกระเชำ้ท ีน่ั่งได ้4 คนระยะทำงขึน้สู่ยอดเขำ 730 

เมตร  ท่ำนจะไดสั้มผัสควำมสวยงำมของเมอืงควนีสท์ำวนท์ัง้เมอืงในมุมสูงทีท่ำ่นจะมองเห็นอำคำร
 บำ้นเรอืนทีป่ลูกสรำ้งตำมไหล่เขำพรอ้มกับทะเลสำบวำคำทปูีทีส่วยงำยดำ้นล่ำงชมยอดเขำทีบ่ำ้นเมอืงที่
สวยงำม และใหท้า่นไดเ้ล่นลูจ(Luge) คนละ1 รอบ ซึง่เป็นรถเลือ่นทีอ่ำศัยควำมลำดชันของไหลเขำ
ลงสู่ดำ้นล่ำงพรอ้มใหท้่ำนไดต้ีน่เตน้บนควำมสูงของยอดเขำพรอ้มทัศนยีภำพทีง่ดงำม เป็นทีน่ยิมของ
นักท่องเท ีย่วทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
ค ่า   รบัประทานอาหารพเิศษ..แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาตพิรอ้มชมววิอนัสวยงาม

ของเมอืงควนีส์ทาวน ์
น ำท่ำนเขำ้สู่ท ีพั่กโรงแรมHOLIDAY INN QUEENSTOWN HOTEL  หรอื 
เทยีบเทา่ 

 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่มลิฟอรด์ซาวน ์โดยผ่ำนทะเลสำบเตอำนำว ซึง่เป็นทะเลสำบทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 
ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแหง่ชาตมิลิฟอรด์ซาวด ์ ผ่ำนเขตป่ำพรุป่ำเบญจพรรณ ทุ่งกวำ้ง เขำ้สู่
วนอุทยานแหง่ชาตมิลิฟอรด์ซาวด ์ (MILFORD SOUND) ในดนิแดนส่วนทีเ่ป็นฟยอรด์แลนด ์
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (15 เมษายน 2562 )  ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

(FIORD LAND) ซึง่ถูกประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำต ิของขัว้โลกใตซ้ึง่มใีนลักษณะนีเ้พียง 2 
แห่งในโลกกล่ำวคอืภูมปิระเทศแบบทะเลทีเ่คยเป็นธำรน ้ำแข็งในยุคโบรำณ กัดเซำะหนิท ำใหน้ ้ำ 
ท่วมแทนทีก่ลำยเป็นอ่ำวลกึระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้มควำมงำมทีส่รำ้งโดยธรรมชำตทิะเลสำบ 
MIRROR LAKE ทะเลสำบทีใ่สรำวกระจก เป็นทะเลสำบทีท่่ำนจะสำมำรถมองสะทอ้นภำพภูเขำ ซึง่เป็น
ววิอยู่เบือ้งล่ำง  และใหท้่ำนดืม่น ้ำแร่บรสุิทธิจ์ำกธรรมชำตทิ ี ่MONKEY CREEK และแวะชมน ้ำตกทีม่ ี
ควำมยิ่งใหญ่ที ่CHASM 

เทีย่ง  น าทา่นล่องเรอืส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมควำมงำมของธรรมชำตโิดยรอบ ตืน่
ตำตืน่ใจกับภำพของสำยน ้ำตกอันสูงตระหง่ำนของน ้ำตกโบเวน ซึง่มคีวำมสูง160เมตรจำกหนำ้ผำ ชม
แมวน ้ำนอนอำบแดดบนโขดหนิอย่ำงสบำยใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรอื 
จำกนัน้ล่องเรอืกลับสู่ท่ำเรอื เพื่อเดนิทำงโดยรถโคช้ปรับอำกำศกลับสู่เมอืงควนีสท์ำวน ์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท ีพั่กโรงแรม  HOLIDAY INN QUEENSTOWN HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ทะเลสำบวำนำกำ้โดยชมทัศนยีภำพทีส่วยงำม
ระหว่ำงทำงทีเ่ป็นภูเขำสูง ผ่ำนไร่องุ่นทีน่ ำมำผลติไวนท์ ีม่ชีือ่เสยีง
ก่อนเขำ้สู่เมอืงวำนำกำ แวะชมเมอืงวำนำกำ้รมิทะเลสำบทีส่วยงำม
โดยมภูีเขำสูงอยู่อกีฟำกหนึง่ของทะเลสำบทีท่ ำใหเ้ป็นเมอืงทีม่ ี
ทัศนยีภำพทีส่วยงำมและน่ำอยู่อกีเมอืงของนวิซแีลนด ์ 
จำกนัน้เดนิทำงต่อไปยังเมอืงฮำสทผ่์ำนทะเลสำบและภูเขำสูงที่
สวยงำมเป็นภำพทีท่่ำนจะประทับใจตลอดสองขำ้งทำง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบทอ้งถิน่ ) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร ์ชมธำรน ้ำแข็งอกีแห่งหนึง่ท ีอ่ยูในเวสตแ์ลนดเ์นช่ันแนลปำรก์ ท ีม่ ี

ควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึง่ชมควำมมหัศจรรย์ของธำรน ้ำแข็งทีเ่คลือ่นลงมำอย่ำงต่อเนือ่ง
ตลอดทศวรรษ และยังเคลือ่นตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรน ้ำแข็งสขีำวระยิบระยับ สลับกับสเีขยีวมรกตอันงดงำม  

  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ในโรงแรม แบบตะวนัตก 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ท ีพั่ก  HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



CODE : BNW02  

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (16 เมษายน 2562 ) ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ัลไพน ์ - ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง  (17 เมษายน 2562 )ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จำกนัน้เดนิทำงสู่ เมอืงโฮกติกิะ (HOKITIKA) เมอืงศูนย์กลำงกำรผลติหนิสเีขยีวหรอืหยก ชำวเมำรี
เชือ่กันว่ำหนิสเีขยีวนีจ้ะช่วยรักษำควำมสงบแข็งแรง และจะน ำอ ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชญิ
ทา่นเลือกซือ้หยกเพือ่เป็นของฝาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่สถำนรีถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN)  
ใหท้่ำนน่ังรถไฟทรานซ์อลัไพน ์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนยีภำพอันงดงำม
ของเทอืกเขำแอลป์แห่งซกีโลกใตท้ ีไ่ดรั้บกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเสน้ทำงซึง่
โอบลอ้มดว้ยภูเขำหมิะ และตน้ไมห้ลำกสเีปลืย่นไปตำมฤดูกำลทีส่วยทีสุ่ด 
สลับกับภูเขำเขยีวขจ ี และฝูงแกะน่ำรักยืนเรยีงรำยเล็มหญำ้ชืน่ชมทวิทัศน์
อันงดงำมด่ังภำพวำดเพลดิเพลนิไปตลอดสองขำ้งทำง  

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารจนี 
    น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ท ีพั่ก RENDEZVOUSE HOTEL CHRISTCHRUCH หรอืเทีย่บเทา่ 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 หลังอำหำรน ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนามบนิเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 
10.50 น.  เหริฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 298  
17.40 น. เดนิทำงถงึ สงิคโปร ์แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
18.35 น. ออกเดนิทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 978 

20.00 น. เดนิทำงกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวัสดภิำพ  
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อตัราคา่บรกิาร 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 – 17 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 
 

 
คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต ัว๋ 
 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิตลอด
การเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง 96,900.- บาท 60,900.- บาท 
เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่  92,900.- บาท 56,900.- บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 88,900.- บาท 52,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 83,900.- บาท 47,900.- บาท 
หอ้งพักเดีย่วเพิ่มท่ำนละ 15,900.- บาท 15,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้งท่ำนที ่3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 
 
รำคำทัวรร์วมค่ำวซ่ีำกรุ๊ป หรอื วซ่ีำครอบครัวแลว้ หำกท่ำนตอ้งกำรยื่นวซ่ีำเดีย่วกรุณำจ่ำยเพิ่ม  3,500 บำท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยื่นวซ่ีำก่อนคณะ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพำะวซีำ่กรุ๊ปหรอืครอบครัวเท่ำนัน้ (เงือ่นไขกำรยื่นวี
ซ่ำขึน้อยู่กับเอกสำรของท่ำน ทำงบรษัิทฯ จะเป็นคนพิจำรณำ)   
ควรยืน่วซี่าล่วงหนา้โดยสามารถเก็บเอกสารมายืน่วซี่าไดต้ ัง้แตว่นัที ่15 มกราคม – 12 มนีาคม 2562 
*** รำคำนีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมันของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสำร มากกวา่ 15 ทา่น ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอื ปรับรำคำเพิ่มขึน้ ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรุปไดป้ระมำณ 
2 อำทติย์ก่อนเดนิทำง 

*** ในกรณีท ีอ่อกต๋ัวแลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไมส่ำมำรถคนืเงนิค่ำต๋ัวใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงือ่นไขของต๋ัว
แบบหมู่คณะ 

*** บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในเรือ่งต๋ัวท ีลู่กคำ้ซือ้เองเพื่อต่อเท ีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ  ท ีจ่ะมำเดนิทำงกับคณะเรำหำก
เทีย่วบนิล่ำชำ้ หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้

*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพิเศษหรอืทีน่ั่งบนเครือ่งรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอน
จองทัวรห์รอืก่อนเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 10 วัน เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไมข่ึน้อยู่กับสำยกำร
บนิจะพิจำรณำให ้

*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4 ชัน้เพื่อควำม
ปลอดภัยจำกแผ่นดนิไหวและกำรเท ีย่วประเทศของนวิซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิ ีน่ั่งรถยำวในแต่ละวัน  

***  กรณีลูกคำ้มวีซ่ีำอยู่แลว้ หรอื มบัีตรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซ่ีำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำง
บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบหรอืคนืค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดรั้บอนุญำตเขำ้ประเทศ เนือ่งจำกเป็นดุลพินจิของเจำ้
หนำ้ตรวจคนเขำ้เมอืง   

*** กรณีลูกคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต๋ั้ว ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษัิทฯ จะไม่ท ำประกันกำรเดนิทำงให ้
เนือ่งจำกไม่ตรงตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม ์

*** กำรรเีควสทีน่ั่งขึน้อยู่กับพิจำรณำของทำงสำยกำรบนิ และ หำกท่ำนใดรเีควส long leg ทำงสำยกำรบนิไม่รับจอง และ
ทำงลูกคำ้ตอ้งชีแ้จงเหตุผลกับทำงเคำทเตอรเ์ชคอนิดว้ยตัวท่ำนเอง 
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อตัรานีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ตำมเสน้ทำง โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

2. ค่ำโรงแรมทีพั่ก (สองท่ำนต่อหนึง่หอ้ง)  ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเท ีย่ว  ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

3. ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร  ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งทีม่  ี

4. ค่ำมัคคุเทศกข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. ค่ำประกันกำรเดนิทำงรวมอุบัตเิหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 

บำท  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุ๊ปต ัง้แตป่ระประเทศไทย ในระยะเวลาทอ่งเทีย่วกบัทวัรเ์ทา่น ัน้ เงือ่นไข
การคุม้ครอง 
 หำกลูกคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกันไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกัน(รำยเดีย่ว) ลูกคำ้สำมำรถจัดท ำเอง
ได ้หรอืกรุณำตดิต่อสอบถำมกับทำงบรษัิทฯ    
 ประกันกำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งท ำประกันเพิ่ม) 
 ลูกคำ้อำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%   รำยละเอยีดตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์  
 ลูกคำ้ท ีไ่ม่ไดต้รงตำมเงือ่นไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ท่ำนตอ้งท ำประกันกับทำงบรษัิทฯ หรอืท ำประกันกำร
เดนิทำง 
 ลูกคำ้ท ีจ่อยแลนด ์ท ีอ่ำศัยอยู่ใหนประเทศนัน้ๆ อยู่แลว้ ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตำมเงือ่นไขกรมธรรม  ์

6. ค่ำน ้ำมันจำกสำยกำรบนิ  ณ วนัท ี 15 ตุลาคม 2560 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษี

น ้ำมันของสำยกำรบนิหำกมกีำรเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้หลังจำกนี ้

7. รำคำรวมวซ่ีำแลว้ กรณีมวีซ่ีำนวิซแีลนดอ์ยู่แลว้ คนืใหท้า่นละ 2,500 บาท 
8. คา่วซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนวิซีแลนด ์ หากตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วจา่ยเพิม่ 3,500 

บาท หรอื จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไมย่ืน่พรอ้มคณะ ตอ้งจา่ยคา่วซีา่เพิม่ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 

2. กรณีท ีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษเพิ่มเตมิ ตอ้งขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวซ่ีำ 

3. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีท ีเ่กนิกว่ำ สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

4. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครือ่งดืม่และค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิ่มเอง  

5. ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรดี ฯลฯ 

6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

7. ค่ำทปิไกด ์ค่ำทปิคนขับรถของนวิซแีลนดต์ำมธรรมเนยีมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทปิคนยกประเป๋ำ

ทีโ่รงแรมไม่มเีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่

ไม่มพีนักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ 

8. ไมม่แีจกน า้ดืม่บนรถและไมแ่จกกระเป๋า 

9. ไม่รวมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นช่ัวโมง 

10. ไม่สำมำรถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจำกเป็นต๋ัวกรุ๊ป 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ  

1. ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บาท ต่อกำรจองทัวรห์นึง่ท่ำน  
2. ท่ำนตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำงบรษัิทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวซ่ีำเขำ้ประเทศนวิซแีลนด์ 

ก่อน 30 วันท ำงำน หรอืก่อน 21 สัปดำห ์ 
3. หำกท่ำนจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซ่ีำเขำ้ประเทศนวิซแีลนดล่์ำชำ้ ไม่ทันก ำหนดกำรออกต๋ัวกับทำงสำยกำร

บนิ และผลวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำน บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมัดจ ำทัง้หมด 
4. ส ำหรับส่วนทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บค่ำทัวรท์ัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วันท ำกำร หำกไม่ไดรั้บเงิน

ครบทัง้หมดก่อนวันเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 
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เงือ่นไขการยกเลิก  (สงกรานต ์) 

คา่มดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึ่งไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผู ้
เดนิทางยกเลิกหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้ 

1. แจง้ล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่  60วนั กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
2. แจง้ล่วงหนำ้ 41 – 59 วัน ก่อนเดนิทำง หักค่ำมัดท่ำนละ 30,000 บำท  
3. แจง้ล่วงหนำ้ 31 – 40 วัน ก่อนเดนิทำง  หักค่ำใชจ่้ำย 50% จำกรำคำทัวร ์ 
4. แจง้ล่วงหนา้ 1 – 30 วนั กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
5. ยกเลกิในวันเดนิทำง หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหตุ  

รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลง ตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำก ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรม ทีพั่ก ในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภัยธรรมชำตฯิลฯบรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบ

ในกรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำงเนือ่งจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศเอกสำรเดนิทำงไม่

ถูกตอ้งหรอืควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพิจำรณำแลว้ทำงบรษัิทฯ

ไม่อำจคนืเงนิไหท้่ำนไดไ้ม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วนบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท ีส่ถำนทูตงดออกวซ่ีำอันสบื

เนือ่งมำจำกเอกสำรไม่ครบหรอืตัวผูโ้ดยสำรเองตอบค ำถำมไม่ชัดเจนรวมถงึจะไม่รับผดิชอบในกรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง

ของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืง ใหก้ับชำวต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย  นอกจำกนีบ้รษัิทฯจะ

ไม่รับผดิชอบค่ำต๋ัวเครือ่งบนิภำยในประเทศไทยทีท่่ำนออกต๋ัวเองเพื่อต่อเครือ่งในกรณีท ีส่ำยกำรบนิระหว่ำงประเทศล่ำชำ้ 

เอกสารในการขอวซีา่ 
1. หนังสอืเดนิทำงมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
2. รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิว้ครึง่หรอื 2 นิว้ 
3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
4. ใบรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยู่ (ใชภ้ำษำอังกฤษเท่ำนัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกจิกำร 

-ประวัตกิำรท ำงำนควรระบุระยะเวลำท ำงำนทัง้หมด รวมถงึ ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศัพท  ์
5.  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรับรองจำกตน้สังกัด และส ำเนำบัตรประจ ำตัวรำชกำร 1 ชุด 
6. หลกัฐานการเงนิ  ตอ้งของ statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  
7. เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมจำกผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเด็กเดนิทำงไปกับบดิำจะ 

ตอ้งมหีนังสอืยินยอมจำกมำรดำหรอืหำกเด็กเดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนังสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำพรอ้ม
เอกสำรส ำเนำทะเบยีนบำ้น+บัตรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำ 

8. หลักฐำนประวัตกิำรศกึษำ (ส ำหรับเด็กนักเรยีน/นักศกึษำ) อำท ิหนังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีน(ตัวจรงิ) กรณีปิด
เทอมใชส้ ำเนำบัตรนักเรยีน หรอืใบวุฒบัิตร ใบแสดงผลกำรเรยีน ใบรำยงำนจำกโรงเรยีน   

9. ใบเปลีย่นชือ่ (ถำ้มสี ำคัญมำก)  
10. กรณีถำ้เป็นครอบครัวทีม่สีำม ีภรรยำ และมบุีตรอำยุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกันสำมำรถยื่นวซ่ีำรวมกันไดเ้ป็นวซ่ีำ

ครอบครัว 
11. กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพทท์ ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบัตรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
12. หำกท่ำนตอ้งกำรใชห้นังสอืเดนิทำงไปประเทศอืน่ก่อนเดนิทำงกับเรำ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ท ีเ่พรำะหำกยื่นหนังสอื

เดนิทำงเขำ้ไปในสถำนทูตแลว้ไม่สำมำรถเอำหนังสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกว่ำจะถงึก ำหนดวันออกวซ่ีำ 
13. ระยะเวลำในกำรยื่นวซ่ีำประมำณ 20-25 วัน(การยืน่วซี่าใชเ้วลาประมาณ  15-20 วนั  ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

และหากมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิจะตอ้งเลือนวนัรบัผลวซี่าออกไปอีก) 
14.  หนังสอืเดนิทำง(PASSPORT) ตอ้งน ำไปยื่นกับทำงศูนย์ยื่นก่อน และจะไม่น ำเล่มเขำ้ไปในสถำนทูต 
15.  ผลวซ่ีำจะไม่ตดิเล่มแต่จะออกมำเป็นเอกสำรยืนยันและหมำยเลขวซ่ีำแทน เพรำะเป็นแบบ E-Visa โดยไม่ตอ้ง

ตดิในเล่ม 

กรณีถูกปฎเิสธวซี่า  

1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซ่ีำ ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทัวรท์ัง้หมด หรอื หากตอ้งการยืน่ค า
รอ้งขอวซี่าใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม ่พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหมทุ่กคร ัง้ 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวซ่ีำล่ำชำ้ไม่ทันก ำหนดวันเดนิทำง  สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ 
และทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทัวรท์ัง้หมด 
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3. หำกทำงสถำนทูตแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซ่ีำอันเนือ่งมำจำกกำรใชห้ลักฐำนปลอม บดิเบอืน
ขอ้เท็จจรงิ หรอืผดิวัตถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเท ีย่ว  ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทัวรท์ัง้หมด 

4. กรณีท ีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูตยกเลกิวซ่ีำ
ของท่ำน ขึน้อยู่กับทำงบรษัิทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขส าคญัของการพจิารณาวซีา่ 
กำรพิจำรณำอนุมัตวิซ่ีำนัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษัิทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวซ่ีำไม่สำมำรถแทรกแซง
กำรพิจำรณำของสถำนทูตได ้ซึง่ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ ีจ่ะ
เดนิทำงไปท่องเท ีย่วยังตำมเอกสำรทีร่ะบุเทำ่นัน้ 

กรุณาเตรยีมเอกสารทีข่อไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ าหนดเพือ่ความสะดวกของทา่นเองในการยืน่ขอวซีา่ 

**** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัยืน่วซีา่ หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบวา่ ไมต่รงตาม
เงือ่นไขทีจ่ะยืน่ทอ่งเทีย่ว*** 
 

**** เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดแล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั 
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด *** 

 
โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซี่าของทา่น 

(ขอ้มูลตรงนีท้างบรษิทัฯ จะน าลงกรอกในฟอรม์วซี่า ส าคญัมาก ขอ้ใหทุ้กทา่นตอบความจรงิ แล้วส่งกลบัให ้
เจา้หนา้ที)่ 

1. ชือ่ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / 
ด.ญ.)   ...........................................................................................  
2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่
เกดิ ................................................ 
3. ชือ่ / นำมสกุลเดมิ (หำกม)ี ................................................................................................. 
4. ท ีอ่ยู่ปัจจุบัน (ท ีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................
รหัสไปรษณีย์  ................ 
โทรศัพทบ์ำ้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 
5. อำชพีปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 
ชือ่สถำนทีท่ ำงำน หรอื
รำ้นคำ้ ...................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่...................................................................................................................... .... 
รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพทท์ ีท่ ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 
6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย     (.....) อยู่กนิฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกัน
อยู่ 
 ถำ้สมรสแลว้ กรุณำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 
ชือ่-นำมสกุล ......................................................................................  วัน-เดอืน-ปี
เกดิ ........................................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ท ีต่ดิต่อได ้
สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพทท์ ีบ่ำ้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
7. บุคคลทีจ่ะเดนิทำงไปดว้ยกัน   กรุณำระบุ  
 ชือ่-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ ์............................ 
 ชือ่-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษำ กรุณำระบุ
สถำบันกำรศกึษำ .................................................................................. 
ทีอ่ยู่ ................................................................................................................ ...........................
โทรศัพท ์...................... 
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9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธวซ่ีำหรอืไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้นีส้ ำคัญมำก หำกขอ้มูลไม่ตรงตำมควำมเป็นจรงิจะมผีลท ำใหส้ถำนทูตปฏเิสธวซ่ีำหรอืออกไม่ทันวันเดนิทำง) 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............หอ้ง หรอื (DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 

 10.5 หอ้งพักผูใ้หญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.6 หอ้งพัก 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง    

 11. อำหำร        ไม่ทำนเนือ้วัว  ไม่ทำนเนือ้หมู  ไม่ทำนสัตวปี์ก  ทำนมังสำวรัิส 

      อ ืน่ๆ............................................................ 
 

*** ทีน่ั่งส ำหรับกรุ๊ปทีเ่รำจองเป็นทีน่ั่งทั่วไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ท ีน่ั่งดำ้นหนำ้สุด (long leg seat)  
ทำงสำยกำรบนิจะจัดทีน่ั่งตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 

 

 


