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  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 8เกาะใต้ 8  วนัวนั  66  คืนคืน    ปีใหม่ 25ปีใหม่ 256262  
 

  

Countdown New Year 2019  
ชมพลุทีจุ่ดฉลองปีใหม่อย่างยิง่ใหญ่ อย่างเป็นทางการก่อนประเทศใดในโลก 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง  25 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562  (ปีใหม่) 
 

• พเิศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ + พร้อมชมววิทีส่วยงามของเมืองควสีน์ทาวน์  

•  บุฟเฟต์ บนเรือระหว่างล่องทะเลสาบโรตวัรัว 

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  50% 

•  ชิมปลาแซลมอน และชิมเชอร์ร่ี สดใหม่จากสวน 

•  ชมโชว์การแสดงของชาวพืน้เมืองเมารี 
 

 

 

  เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” และมแีม่น้ําเอว่อน ทีไ่หลผา่นกลาง

เมอืงอยา่งสงบเยอืกเยน็  
  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน้ํามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษน้ีเกดิจากแรธ่าตุผสมกบัธารน้ําแขง็จากภเูขาทีม่หีมิะปกคลุม

ตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  
  นําทา่นขึน้กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค เป็นกระเชา้ทีน่ัง่ได ้4 คนระยะทางขึน้สูย่อดเขา 730 เมตร    
  ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีทูีม่น้ํีาใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงูและมกีจิกรรมอนัน่า

ตื่นเตน้ทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมมากทีส่ดุ อาท ิเชน่นัง่เรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี้  
  ฟารม์แซลม่อน (High Country  Salmon Farm ) ที่คุณภาพสงูและรสชาติเย่ียมเป็นฟาร์มแซลม่อนที่มี

ช่ือเสยีงที่สดุแห่งหน่ึงในประเทศนิวซีแลนด์  



 

 

 

 

 

 

 

   ชมการกระโดดบนัจีเ้มืองควีนสท์าวน์เป็นการกระโดดบนัจีแ้หง่แรกของโลกทีเ่ปิดทาํการใหน้กัทอ่งเทีย่วทาํ

กจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก  
 ถํา้เหนือเรืองแสง เท อานาว  ถํ้าทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัเป็นลา้น ๆ ตวั พรอ้มล่องเรอืชม

ความงานและธรรมชาตขิองทะเลสาบเท อานาว 
 

 

  ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหน่ึงเป็นเมอืงทีส่าํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ นําทา่นชมทา่เรอืรมิอา่วที่

สวยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยลาํ  
  หมู่บา้นของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตร์

ไตรภาคฟอรม์ยกัษ์    
 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

 รบัประทานอาหารท่ีปรงุแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมารี 

 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แหง่หน่ึงของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 

 สวนสตัวเ์รนโบว ์สปริงส ์ทา่นชมปราเทรา้ทสส์รีุง้ ตน้เฟิรน์สเีงนิและสวัตต์ามธรรมชาตขิองนิวซแีลนด ์

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

2 อ็อคแลนด ์ชมเมือง  

3 
ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขั

ตอ้งแกะ - แซลม่อนฟารม์ - ทะเลสาบวานาคา 

4 
ทะเลสาบวานาคา – ครอมเวลล ์– ทะเลสาบเต อานาว - 

ล่องเรือชมทะเลสาบ - และหนอนเรืองแสง 

5 
เต อานาว – ควีนสท์าวน ์นัง่กระเชา้พรอ้มอาหารกลางวนั – 

อ็อคแลนด ์

6 
อ็อคแลนด ์ - หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั – อะโกรโดม – 

ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารีพรอ้มอาหารคํา่ 

7 
โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- เรนโบว ์สปริงส ์– ล่องเรือชม

ทะเลสาบโรโตรวั - พรอ้มอาหารกลางวนั – อ็อคแลนด ์

8 อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  (25 ธนัวาคม 2561)  กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง (26 ธนัวาคม 2561)  อ็อคแลนด ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง  

 

วนัทีส่าม (27 ธนัวาคม 2561)    ไครส้ทเ์ชิรช์-แอชเบอรต์ั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุ์นขัตอ้งแกะ 

แซลม่อนฟารม์ - ทะเลสาบวานาคา  

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

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดนิทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ออ็คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 
 

  
  
  
12.05 น.  เดินทางถงึ เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง นาํท่านเชค็อนิ

กระเป๋าเพ่ือเดนิทางต่อต่อไปยังเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  (อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัระหวา่ง รอแวะเปลีย่น

เครือ่ง) 

16.00 น. ออกเดินทางจากเมืองอ็อคแลนด ์โดยสายการบนิแอรน์วิซีแลนด ์เที่ยวบินที่ NZ555 

17.25 น. ถงึสนามบนิเมือง ไครส้ทเ์ชิรช์  เมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซีแลนด ์นาํท่านผ่านชม เมืองไครส้ท์

เชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ชมอาคารบ้านเรือนที่กาํหลังก่อนสร้างขึ้นมา

ใหม่เน่ืองจากเกดิแผ่นดนิไหวเม่ือหลายปีก่อน บางแห่งยังมีร่องรอยความเสยีหายให้เหน็สลับกบัอาคาร

สมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมามากมาย 

ค่ํา    รบัประทานอาหารค่ํา อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  
   นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH  หรือเทียบเท่า 

 
  
  
  
  
  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํเดนิทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วน

ใหญ่มีอาชีพทาํฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสนิค้า

พ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑบ์าํรงุผวิ เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก 

อาทเิช่น ตุก๊ตาแกะ ฯลฯ แล้วนาํท่านเดนิทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่

สวยงามและเงียบสงบนํา้ในทะเลสาบมีสเีขยีวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่า

ทะเลสาบสนีํา้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตผุสมกบัธารนํา้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะ

ปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของ

ฟาร์มให้ความสาํคัญมากเพเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และ

ใกล้ๆกนัน้ันท่านจะได้เหน็โบสถข์นาดเลก็ CHURCH OF GOOD 



 

 

 

 

 

 

 

SHEPHERD โบสถท์ี่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดตี

จนถงึปัจจุบนัหากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทบัใจกบัวิวของ

ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 นาํท่านเดนิทางสู่ฟารม์แซลม่อน (High Country  Salmon Farm ) ที่

คุณภาพสงูและรสชาติเย่ียมเป็นฟาร์มแซลม่อนที่มีช่ือเสยีงที่สดุแห่งหน่ึงใน

ประเทศนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้ล้ิมรสแซลมอนสดๆ แสนอร่อยหรือจะซ้ือเป็น

ของฝากคนทางบ้านกเ็ป็นที่ยอดนิยมอย่างมาก 

นาํท่านเดนิทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่าน

แวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กที่ถ่ายรปูได้สวย

ที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอด

เขาเม้าทคุ้์กที่โดดเด่นด้วยความสงูถงึ 3,754  เมตร ยอดเขามีหิมะและ

ธารนํา้แขง็ปกคลุมตลอดปี นาํท่านเดนิทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็

บนที่ราบสงู และเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงูผ่านไร่

องุ่นที่นาํมาผลิตไวน์ที่มีช่ือเสยีงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า โดยมีภเูขาสงูอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ทาํให้เป็น

เมืองที่มีทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของเกาะใต้ 

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 
   นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   EDGEWATER RESORT WANAKA หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่(28 ธนัวาคม 2561)   ทะเลสาบวานาคา – ครอมเวลล ์– ทะเลสาบเต อานาว - ล่องเรือชมทะเลสาบ 

                  และหนอนเรืองแสง  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองครอมเวล แวะร้านผลไม้ Mrs.Jones Fruit Orchard ให้ท่านได้

เลือกซ้ือผลไม้สดๆ ของทางร้านที่นาํมาจากไร่ที่แสนอร่อยคุณภาพดีของประเทศ

นิวซีแลนด์ออกเป็นประจาํในเดือนธนัวาคมถงึมกราคมของทุกปีที่ออกตาม

ฤดูกาลมากมาย เพ่ือเป็นของฝาก จากน้ันเดินทางสู่เมือง เต อานาว  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 

 ให้ท่านได้ชมทะเลสาบเท อานาวที่สวยงามและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุของเกาะ

ใต้และใหญ่เป็นที่สองของประเทศนิวซีแลนด์ มีพ้ืนที่ถงึ 344 ตารางกโิลเมตร 

พ้ืนนํา้ที่ใสสะอาดและเยือกเยน็และเตม็ไปด้วยป่าและภเูขาสงูที่สวยงาม 

นาํท่านล่องเรือทะเลสาบเท อานาว สูถ้ํ้ าหนอนเรืองแสง ผ่านชมธรรมชาติที่

เตม็ไปด้วยป่าเขาและพ้ืนนํา้ที่ใสสะอาดมีความลึกสดุถงึ 417 เมตร เดินทางถงึถํา้หนอนเรืองแสงที่ถูกค้นพบ

ในปี ค.ศ.1948 มีความลึกลับและช้ันหินที่ซ้อนหลายล้านปี มีเสยีงดงักกึก้องของธารนํา้ไหลและหินงอกหิน



 

 

 

 

 

 

 

ย้อยตามธรรมชาติ จากน้ันให้ทานลงเรือเลก็ภายในถํา้ ชมแสงประกายของเจา้ตวัหนอน (Glowworm) และ

เรียนรู้วงจรชึวิตของตัวหนอนเรืองแสงที่อาศัยอยู่ในถํา้ส่องแสงระยิบระยับดั่งดวงดาวบนท้องฟ้า บางคนก็

บอกว่าเหมือนห่ิงห้อยภายใต้ความเงียบสงัดและมือมิด  

จากน้ันล่องเรือกลับมายังเมืองเต อานาว 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   TE ANAU VILLAGE INN  หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้ (29 ธนัวาคม 2561)   เต อานาว – ควีนสท์าวน ์นัง่กระเชา้พรอ้มอาหารกลางวนั – อ็อคแลนด ์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านน่ังรถโค้ชเดินทางจากเมืองเต อานาว สู่ควีนสท์าวน์เมืองที่เตม็ไปด้วย

กจิกรรมท้าทายความสามารถมากมายเป็นเมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทปูี

และเป็นที่นิยมที่นักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดเม่ือมาถงึเกาะใต้ของนิวซีแลนด ์

                    แนะนาํทวัรน์อกรายการสําหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

เจท็โบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้ว่ิงด้วยความเรว็

และหมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขบัที่มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ท่านที่น่ังเรือ

มีความตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นความประทบัใจในการมา

เยือนประเทศน้ี  ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบันจี้

แห่งแรกของโลกที่เปิดทาํการให้นักท่องเที่ยวทาํกจิกรรมอนัน่าตื่นเต้นน้ีจนมี

ช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด ์กระโดดจากสะพานด้วยความ

สงู 43 เมตร สู่พ้ืนนํา้อนัใสและเช่ียวกราดใต้สะพาน  

(**การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้

ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาํไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จงึข้ึนอยูกั่บสภาพอากาศ ฤดูกาล

หรือจาํนวนจาํนวนการจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรือความ

ตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  สาํหรับผูท้ีนั่ง่รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ไดซ่ื้อทัวร์น้ี

สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของทีร่ะลกึหรือเคร่ืองดืม่ตามอัธยาศัย)   

จากน้ันนาํท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาบอ๊บส ์พคี ให้ท่านได้ชมความงามของ

เมืองควีนสท์าวน์จากมุมสงูที่สามารถมองเหน็เมืองทั้งเมืองอยู่ริมทะเลสาบและ

ภเูขาสงูรอบรอบที่ตดักบัท้องฟ้าสคีรามจะเป็นภาพที่ประทบัใจมิรู้ ลืม 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบ๊อบสพ์คีพรอ้มชมววิ 

                   อันสวยงามของเมอืงควนีสท์าวน ์

  จากน้ันเดินทางสู่ สนามบนิของเมืองควีนสท์าวน ์

16.50 น. ออกเดินทางจากเมืองควีนสท์าวน ์โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เทีย่วบนิที ่ 

NZ626    



 

 

 

 

 

 

 

18.40 น. เดินทางถงึเมืองออ๊คแลนด ์เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนดซ่ึ์งอยู่เกาะเหนือ

ของประเทศ 

  นาํท่านชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดบัหน่ึง เป็นเมืองที่สาํคญัทางด้าน

การค้าการศึกษา การเงิน นาํท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับ

ร้อยลาํ  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย 

  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก (30 ธนัวาคม 2561)    อ็อคแลนด ์ - หมู่บา้นฮอบบทิ – โรโตรวั – อะโกรโดม – ชมโชวก์ารแสดงของ

ชาวเมารีพรอ้มอาหารคํา่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองมาตามาตา เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ 

(HOBBITON MOVIE SET) สมัผสั ประสบการณเ์บื้องหลังของสถานที่

ถ่ายทาํภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ 

ฮอบบิต ขอผู้กาํกบั เซอร์ปีเตอร์ แจค๊สนั ให้ท่านได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงามของ

ฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของ

เทอืกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อนัตระการตา นาํชมหมู่บ้านฮอบบิท

ในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจาํนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้

แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังกป็ลูกดอกไม้

สวยงามหน้าบ้าน  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวนัตก  
 นาํท่านเดนิทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่

เป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดนิที่สามารถปรงุอาหารได้โดยการนาํเน้ือสตัว์ไปฝงัในดิน

ที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่สาํคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ  

นาํท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะ

พันธุต่์างๆที่เดินเรียงรายบนเวทใีห้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ ์ให้ท่านสมัผสัถงึความน่ารัก

ของการป้อนอาหารเจ้าแกะตวัน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตดัขนแกะ และการต้อนแกะโดยสนัุข

แสนรู้  

  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่   รับประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด (31 ธนัวาคม 2561)   โรโตรวั –ศูนยว์ฒันธรรมเมารี- เรนโบว ์สปริงส ์– ล่องเรือชมทะเลสาบโรโตรวั 

                        พรอ้มอาหารกลางวนั – อ็อคแลนด ์ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซ่ึงเป็นศนูย์ฝึกหัดงาน

ด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อม

ชมบ่อนํา้พุร้อน บ่อโคลนเดอืด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกดิขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ

ที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตตุ่างๆตามธรรมชาต ิ 

นาํท่านเดนิทางสู่ เรนโบว ์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์ พนัธุป์ลาเทรา้ที่มีปลาเทร้านับ

หม่ืนตัวจาก  ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาต ิและท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสี

เงินซ่ึงเป็นสญัลักษณข์องประเทศ มีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย ให้ท่าน

ได้สมัผสัและเรียนรู้  ความเป็นอยู่  สภาพบ้านเรือน ของผู้คนในเมืองโรโตรัว ที่

เตม็ไปด้วยชาวเมารี หรือชนพ้ืนเมืองอาศัยอยู 

หลังจากน้ันนาํท่านเพลิดเพลินกบัการ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโร

โตรัว (LAKELAND QUEEN CRUISE) กบัทวิทศัน์ของทั้งสองฟากฝั่ง ดื่มดํ่า

กบับรรยากาศสดุแสนโรแมนติกพิเศษให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

ที่กาํลังล่องตลอดเส้นทางทะเลสาบ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต ์บนเรือ 

 จากน้ันเดินทางสู่เมืองออ็คแลนด์ ชมสะพานฮารเ์บอร ์นาํท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสาย

สาํคัญย่านการค้า และตึกสาํคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และ

สวยงาม รวมถงึน่ับรถภ่านชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบ

เป็นจาํนวน 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี 

  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

*** COUNTDOWN NEW YEAR 2019*** 
ใหท่้านไดอิ้สระในการชมพลฉุลองปีใหม่อยากยิง่ใหญ่ก่อนประเทศไทยถงึ 6 ชัว่โมง ประเทศนวิซีแลนด์

เป็นประเทศแรกๆ ของโลกทีมี่การจุดพลแุละฉลองปีใหม่อย่างเป็นทางการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด (1 มกราคม 2562)   อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  ** เชิญท่านอสิระตามอธัยาศัย ** 

11.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาติแห่งเมืองอ็อคแลนด ์ 

14.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 492 

20.50 น. เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ.. 
 

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

กาํหนดการเดินทาง  25 ธนัวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 (ปีใหม่) 
 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน

ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผูใ้หญ่ 116,900.- บาท 89,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  105,900.- บาท 81,900.-บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 95,900.- บาท  75,900- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 90,900.- บาท   69,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ   19,900.- บาท   19,900.- บาท 

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

ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยืน่วซ่ีาเดีย่วกรุณาจา่ยเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ

จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซ่ีาก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซ่ีากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซ่ีาขึน้อยู่

กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

** จองด่วน เพราะเป็นเทศการปีใหม่ จะปิดกรุป๊ก่อนเดินทาง 45 วนั ** 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก์่อนเดนิทาง 

*** ในกรณทีีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมูค่ณะ 

*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ต่อเทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิลา่ชา้  

หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจาํนวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื

ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให ้



 

 

 

 

 

 

 

*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อาํนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพือ่ความปลอดภยัจาก

แผน่ดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  

***  กรณลีกูคา้มวีซ่ีาอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซ่ีา เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   

*** กรณลีกูคา้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่

ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

*** ทีน่ัง่สาํหรบักรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมูค่ณะ ไมใ่ชท่ีน่ัง่ดา้นหน้าสดุ (No long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตาม

ความเหมาะสม 

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 20 มิถนุายน 2561 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคาตามภาษน้ํีามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากน้ี 

 ราคารวมวซ่ีาแลว้ กรณมีวีซ่ีานิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 

 คา่วซ่ีากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 กรณทีีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซ่ีา 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมัต่อทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



 

 

 

 

 

 

 

 คา่ทปิไกด ์2 เหรยีญต่อวนัต่อคนและคา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียม 2 เหรยีญต่อวนัต่อคน สว่นคา่ทปิคนยก

ประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่

ไมม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 

 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงทา่น ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง

บรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซ่ีา ก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอ

การทาํวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์หากเอกสารท่านล่าชา้ไมท่นักําหนดหรอืไมค่รบตามมาตรฐานทีส่ถานทตูกําหนดใน

เรื่องการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มูลที่เป็นเทจ็อนัเป็นผลทําให้สถานทูตปฏเิสธการออกวซ่ีา  บรษิทัฯ จะขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจําทัง้หมด หรอืหากออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไม่สามารถคนืค่าตัว๋ไดเ้พราะเป็นเงื่อนไขของ

สายการบนิ 

 สาํหรบัค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 14 วนัทําการ หากไม่ไดร้บัเงนิครบ

ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

การยกเลิก(ปีใหม่) 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัทาํการคนืคา่มดัจาํ 30,000.- บาท. 

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 41 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจาํทัง้หมด 30,000.-บาท 

- กรณีท่ีถกูปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจาํทัง้หมด  

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 01-30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่

เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ บรษิทัฯจะไมม่กีารคนื

เงนิทัง้หมด  

หมายเหต ุ 

- รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงการประทว้งและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั  

- บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอื

สิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  

- ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูปฏเิสธออ

กวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเองทีใ่หเ้อกสารมาไมค่รบถว้นตามทีส่ถาทตูกาํหนด หรอืการทีท่า่นใหข้อ้มลู

สว่นตวัทีเ่ป็นเทจ็ในการขอวซ่ีา บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสาร

เขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณทีีส่ายการบนิระหวา่งประเทศลา่ชา้ 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด ์* เทศการปีใหม่ควรย่ืนวีซ่าก่อนเดินทาง 30 วนั* 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน และถ่ายสาํเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด 

(สาํคญัมาก) 

 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 หรอื statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ  30 วนั เพราะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  

 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 30 วนัสาํหรบัทวัรช์ว่งปีใหม ่ หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ืน่เขา้สถานทตูแลว้ไม่

สามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนักาํหนดรบัเลม่    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน 

จาํเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพ่ือย่ืนเป็นวีซ่าเด่ียว

เท่านัน้แล้วต้องมีเวลานําเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัทาํการในการมาแปะผลวีซ่า  หากทา่น

ไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนคาํร้อง

ขอวีซ่าใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 

 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไมท่นักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และ

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 



 

 

 

 

 

 

 

 4. กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของ

ทา่น ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซ่ีาไมส่ามารถแทรกแซงการ

พจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว

ยงัตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้ 

⊗กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีกาํหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า⊗ 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะย่ืนท่องเท่ียว** 

 

**** เมือ่ท่านตกลงชําระค่ามดัจํา หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั 

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

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

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากม)ี ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

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

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

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

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

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

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

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 



 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่อยู่ 

......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ทา่นเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

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

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

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

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

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

13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการบินฯ 

ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตไ์ดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 
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