
 

 

 

 

  

 

 

      

HHiigghhlliigghhtt  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh  
  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 7เกาะใต้ 7  วนัวนั  5 คืน5 คืน  

 
  

 
  

   

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์7 วนัโดยสายการบินไทย 
 
 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหน่ึงเป็นเมอืงทีส่าํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ นําทา่นชมทา่เรอืรมิอา่วที่

สวยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลาํ  
  หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตรโดดเดน่เป็นสญัลกัษณ์สงา่งามของโอ๊คแลนด์  
  หมู่บา้นของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตร์

ไตรภาคฟอรม์ยกัษ์  
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมารี 

 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แหง่หน่ึงของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 

 ถํา้หนอนเรืองแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั 

  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น้ําเอว่อน ทีไ่หลผา่นกลาง

เมอืงอยา่งสงบเยอืกเยน็  
  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน้ํามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษน้ีเกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารน้ําแขง็จากภเูขาทีม่หีมิะปกคลุม

ตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  
  นําทา่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชา้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทางขึน้สูย่อดเขา 730 เมตร    
  นําทา่นขึน้เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน้ําประวติัศาสตร ์TSS Earnslaw 1912 ปัจจบุนัมอีายมุากวา่100 ปี ไดร้บั

สมญานามวา่ “ Lady of the Lake”  
  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีทูีม่น้ํีาใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงูและมกีจิกรรมอนัน่า

ตื่นเตน้ทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมมากทีส่ดุ อาท ิเชน่นัง่เรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี้  
   ชมการกระโดดบนัจีเ้มืองควีนสท์าวน์เป็นการกระโดดบนัจีแ้หง่แรกของโลกทีเ่ปิดทาํการใหน้กัทอ่งเทีย่วทาํ

กจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  
• พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์รอ้มชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  
• ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ต์ 
• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  



 

 

 

 

  

 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

 
  
  
  
  
  
  
  

 

กาํหนดการเดินทาง  06 – 12  / 20 – 26 ตุลาคม 2561  

     17 – 23 พฤศจิกายน / 01 – 07 ธนัวาคม 2561 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
15.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย (TG) 

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดนิทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์–ช็อปป้ิง 

3 
อ็อคแลนด ์– ชมหมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั-อะโกรโดม- 

ศูนยว์ฒันธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพรอ้มอาหารคํา่ 

4 
โรโตรวั – ถํ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

5 
ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์

สุนขัตอ้นแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสท์าวน ์

6 
ควีนสท์าวน-์ชมการกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ 

วอคเตอรพ์ีคฟารม์-นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บพีค 

7 ควีนสท์าวน ์– อ็อคแลนด-์กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

  

 

 

วนัทีส่อง  อ็อคแลนด ์ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

วนัทีส่าม   อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั - อะโกรโดม  

 ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารคํา่ 

 

 

  
  
  
10.45 น.   เดินทางถงึ เมืองออ็คแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดบัหน่ึง เป็นเมืองที่สาํคญัทางด้านการค้า     การศึกษา 

การเงิน นาํท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยลาํ ชมสะพานฮารเ์บอร ์นาํท่าน

ผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสาํคญัย่านการค้า และตึกสาํคัญของเมือง ผ่านชมย่าน 

Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถงึน่ับรถภ่านชม Parnell Rose 

Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจาํนวนมาก  หลังจากน้ันนาํท่าน

ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ที่สงูถงึ 328 เมตร โดดเด่นเป็นสญัลักษณส์ง่า

งามของโอค๊แลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สงูที่สดุในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่

เดือนสงิหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองโอค๊แลนดไ์ด้

กว้างไกลกว่า 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถอืเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิตี้คอมเพลก็ซ์ ซ่ึง

ประกอบไปด้วย คาสโิน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียก

ได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

            นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า 
  
  
  
  
  
  
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองมาตามาตา เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON 

   MOVIE SET) สมัผสั ประสบการณเ์บื้องหลังของสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ไตรภาค

   ฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบติ ขอผู้กาํกบั เซอร์ปีเตอร์  

   แจค๊สนั ให้ท่านได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ 

   ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา นาํชม

   หมู่บ้านฮอบบทิในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจาํนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก 

   ออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้สวยงาม

   หน้าบ้าน  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  
   นาํท่านเดนิทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี

   ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดนิที่สามารถปรงุ



 

 

 

 

  

 

 

วนัทีสี่ ่    โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- ถํ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– 

                                         ไครส้ทเ์ชิรช์ 

    
 

   อาหารได้โดยการนาํเน้ือสตัว์ไปฝงัในดินที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารี

   เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาํคัญของเกาะเหนือ

   ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ นาํท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะ

   ใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆที่เดนิเรียงรายบนเวทใีห้ท่าน

   ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ ์ให้ท่านสมัผสัถงึความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้า

   แกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้  

     นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่     รบัประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  
  
  
  
  
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

           ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี 

           อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํา้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง

                    มหัศจรรย์ที่เกดิขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพ้ืนดนิโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ

                    ตามธรรมชาติ  

นาํท่านเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเข น้อย 

ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถํา้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงจากน้ันนาํ ท่านเข้า

ชม ถํ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํา้ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกาย

ระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามคํ่าคืนนับเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ

ที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนาํท่านน่ังเรือเข้าไปในถํา้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอน

เรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถํา้หินงอกหินย้อยที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนดอ์กีแห่งที่พลาดไม่ได้  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว  

   จากน้ันเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศแห่งเมืองออ็คแลนด์  

.......น.     ออกเดินทางจากออ็คแลนดโ์ดยสายการบนิภายในประเทศ  เที่ยวบนิที่  

.......น.     ถงึสนามบนิเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  เมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซีแลนด ์นาํท่านชม 

     เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน  
     นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

วนัทีห่า้ ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 

 โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน ์

วนัทีห่ก     ควีนสท์าวน-์การกระโดดบนัจ้ี-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอรพ์คีฟารม์ 

 นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบอ๊บส ์พคี 

  
  
  
  
  
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    เดินทางสู่ เมอืงแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํ

   ฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

   บาํรงุผวิ เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดนิทางต่อสู่  

   ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนํา้ในทะเลสาบมีสเีขยีวอมฟ้าหรือบางท่าน

   เรียกว่าทะเลสาบสนีํา้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารนํา้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปก

   คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ 

   ความสาํคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆกนัน้ัน

   ท่านจะได้เหน็โบสถข์นาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ี่เลก็ที่สดุใน

   ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถงึปัจจุบัน 

   หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิวของ

   ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด นาํท่านเดินทางผ่านชม 

   ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่ 

   สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรปูได้สวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ 

   บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสงูถงึ 3,754 

   เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนํา้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   นาํท่านเดนิทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์

   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรปูนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

   จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ 

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่  ณ รา้นอาหารไทย  

     นาํท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN  COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
  
  
  
  
  
  
     นาํท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอนํ้ าประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

   ปัจจุบนัมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ 

 วาคาทปูี ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคา

ทปูีที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขนุเขาและสายนํา้ใสสะอาด พร้อมสมัผสั



 

 

 

 

  

 

 

วนัทีเ่จ็ด  ควีนสท์าวน–์ อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถงึวอลเตอรพ์ีคฟารม์  (หากเรือกลไฟโปราณ ปิด   ซ่อม

ประจาํปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปทีว่อลเตอรพึ์คฟารม์แทน ) 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คิีว ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์  
 จากน้ันให้ท่านได้สมัผสักบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของ

นิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสนัุขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธติการ

ตัดขนแกะเดนิทางจากเมืองควีนสท์าวน์ 

ให้ท่านอสิระตามอธัยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนสท์าวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและ

เคร่ืองดื่มมากมาย 

หรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการสําหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

เจท็โบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้ว่ิงด้วยความเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขบัที่มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ท่านที่น่ังเรือมีความตื่นเต้น

และสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศน้ี  ชมการ

กระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบนัจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทาํการให้

นักท่องเที่ยวทาํกจิกรรมอนัน่าตื่นเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาด

ไม่ได้เม่ือท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนนํา้อนัใส

และเช่ียวกราดใต้สะพาน  

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถาม

ราคาจากหัวหนา้ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาํไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จงึ

ข้ึนอยูกั่บสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจาํนวนจาํนวนการจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลาที่

เหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  สาํหรับผูท้ีนั่ง่รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้

ซ่ือทัวร์น้ีสามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของทีร่ะลกึหรือเคร่ืองดืม่ตามอัธยาศัย)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี 

 พรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์
 นาํท่านเข้าสู่ที่พัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

  นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

....... น.  เดินทางสู่ อ็อคแลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ NZ…. 

....... น. ถงึสนามบนิออ็คแลนด์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร

ภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ( อาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย ) 

14.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 492 

20.50 น. เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ..... 
************************ 



 

 

 

 

  

 

 

 

กําหนดการเดินทาง  06 – 12  / 20 – 26 ตุลาคม 2561  

     17 – 23 พฤศจิกายน / 01 – 07 ธนัวาคม 2561 

                    คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

ตุลาคม 2561 
 

ราคารวมตัว๋ 

พฤศจิกายน 2561 
ธันวาคม 2561 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน

ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผูใ้หญ่ 104,900.- บาท 108,900.- บาท 81,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  99,900.- บาท 102,900.- บาท 73,900.-บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 90,900.- บาท 93,900.- บาท  66,900- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 85,900.- บาท 88,900.- บาท   64,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ   15,900.- บาท  15,900.- บาท   15,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด    2,000.- บาท    2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยืน่วซ่ีาเดีย่วกรุณาจา่ยเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ

จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซ่ีาก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซ่ีากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซ่ีาขึน้อยู่

กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 

*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากวา่ 15 ทา่น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุป๊จะสามารถสรปุไดป้ระมาณ 2 อาทติยก์่อนเดนิทาง 

*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมูค่ณะ 

*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ต่อเทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอื

จาํนวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจาํนวน กรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อน

เดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให ้

*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อาํนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพือ่ความปลอดภยัจาก

แผน่ดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  

***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซี่า เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ

หรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   

*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไมต่รงตาม

เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

*** ทีน่ัง่สาํหรบักรุป๊ทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมูค่ณะ ไมใ่ชท่ีน่ัง่ดา้นหน้าสดุ (long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตามความ

เหมาะสม 

 



 

 

 

 

  

 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG ) และสายการบนิภายในประเทศ เจ๊ท สตาร ์

(JQ) หรอื แอรนิ์วซแีลนด ์(NZ)บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพราะขึน้อยูก่บั

ตารางการบนิในแต่ละวนั  

 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหน่ึงหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผู้

เดินทางไปพร้อมกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 

 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอืกรณุา

ตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    

 ประกนัการเดนิทางจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ายตุํ่า กวา่ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งทาํประกนัเพิม่) 

 ลกูคา้อาย ุ1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  

 ลกูคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามเงือ่นไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ทา่นตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

 คา่น้ํามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคาตามภาษน้ํีามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากน้ี 

 ราคารวมวซ่ีาแลว้ กรณมีวีซ่ีานิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 

 คา่วซ่ีากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซี่า 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมัต่อทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่ี

เพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยกกระเป๋า

เพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 

 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

 ทางบรษิัทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจําเป็นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้าง

บรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซ่ีา ก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอการ

ทาํวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์หากเอกสารท่านลา่ชา้ไมท่นักาํหนดหรอืไมค่รบตามมาตรฐานทีส่ถานทตูกําหนดในเรื่องการ

งาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลทาํใหส้ถานทตูปฏเิสธการออกวซ่ีา  บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิคา่มดัจาํทัง้หมด หรอืหากออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไมส่ามารถคนืคา่ตัว๋ไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ 

 สําหรบัค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื บรษิัทฯ จะขอเก็บทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทําการ หากไม่ได้รบัเงนิครบ

ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
 

 

เงือ่นไขการยกเลิก  

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนาํไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจาํทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัทา่นละ 30,000 บาท  

 แจง้ลว่งหน้า 21 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัคา่ใชจ้า่ย 50% จากราคาทวัร ์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  
 

เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 น้ิวครึง่หรอื 2 น้ิว 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู ่(ใชภ้าษาองักฤษเทา่นัน้) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวตักิารทาํงานควรระบุระยะเวลาทาํงานทัง้หมด รวมถงึ ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้สาํเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจาํ ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วนั ทาํการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายตุํ่ากวา่ 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสาร

สาํเนา ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวตักิารศกึษา (สาํหรบัเดก็นกัเรยีน/นกัศกึษา) อาท ิ หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณปิีดเทอมใช้

สาํเนาบตัรนกัเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลการเรยีน ใบรายงานจากโรงเรยีน   

 ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้มสีาํคญัมาก) 

 กรณถีา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ี ภรรยา และมบีุตรอายไุมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยืน่วซ่ีารวมกนัไดเ้ป็นวซ่ีา

ครอบครวั 

 กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 



 

 

 

 

  

 

 

 หากทา่นตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดนิทางกบัเรา กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยืน่หนงัสอืเดนิทางเขา้

ไปในสถานทตูแลว้ไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกวา่จะถงึกาํหนดวนัออกวซ่ีา 

 ระยะเวลาในการยืน่วซ่ีาประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ืน่เขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมา

จากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนักาํหนดรบัเลม่    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จาํเป็นต้องแจ้งให้เรา

ทราบก่อนย่ืนวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพ่ือย่ืนเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา

นําเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วนัทาํการในการมาแปะ 

ผลวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนคาํร้อง

ขอวีซ่าใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 

 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไมท่นักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และ

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 4. กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของ

ทา่น ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซ่ีาไมส่ามารถแทรกแซงการ

พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว

ยงัตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้ 

 

⊗กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีกาํหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า⊗ 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขท่ีจะยื่นท่องเท่ียว*** 

 

**** เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา สําคญัมาก 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 .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ................................................  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. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้น้ีสาํคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาํใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

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