BW Grand tour New Zealand Nth &Sth

เกาะเหนือ-เกาะใต 9 วัน 7 คืน (พักควีนทาวน 2 คืน)
 อ็อคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหนึ่งเปนเมืองที่สําคัญทางดานการคา การศึกษา การเงิน นําทานชมทาเรือริมอาวที่
สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา
 หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเดนเปนสัญลักษณสงางามของโอคแลนด
 หมูบานของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณเบื้องหลังของสถานที่ถายทําภาพยนตร
ไตรภาคฟอรมยักษ
 โรโตรัว เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมโชวการแสดงของชาวเผาเมารี
 ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเปนศูนยวฒ
ั นธรรมและศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของชาวเมารี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ใหทานไดชมฟารมเลี้ยงแกะใหญแหงหนึ่งของเมืองโรโตรัว
 ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) ถ้ําที่มีหนอนเรืองแสงเปลงประกายระยิบระยับเปนลาน ๆ ตัว
 เมืองไครสทเชิรช ทีไ่ ดรับสมญานามวา “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแมน้ําเอวอน ที่ไหลผานกลาง
เมืองอยางสงบเยือกเย็น
 ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ํามีสีเขียวอมฟา สีพิเศษนี้เกิดจากแรธาตุผสมกับธารน้าํ แข็งจากภูเขาที่มีหิมะปกคลุม
ตลอดปไหลลงมาสูทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียสนุ ัขตอนแกะ และ โบสถขนาดเล็กที่สดุ
 นําทานขึ้นกระเชากอนโดลาสูยอดเขาบ็อบสพีค เปนกระเชาที่นั่งได 4 คนระยะทางขึ้นสูยอดเขา 730 เมตร
 นําทานขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ําประวัติศาสตร TSS Earnslaw 1912 ปจจุบันมีอายุมากวา100 ป ไดรับ
สมญานามวา “ Lady of the Lake”

 นั่งรถไฟทรานซอัลไพน ระหวางทางผานชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลปแหงซีกโลกใตที่ไดรับการ
กลาวขานวาเปนเสนทางซึง่ โอบลอมดวยภูเขาหิมะและตนไมอันเขียวขจี
 ฟอกซ กลาเซียร ธารน้ําแข็งที่งดงามแหงหนึ่งที่สวยงาม ชมธารน้ําแข็งอีกแหงหนึ่งที่อยูในเวสตแลนด เนชัน่ แนล
ปารก ที่มีความสวยงามอยูในเขตปาฝนอีกแหงหนึ่งชมความมหัศจรรยของธาร
 ควีนสทาวน เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปทู ี่มีน้ําใสสะอาดและโอบลอมดวยภูเขาสูงและมีกิจกรรมอันนา
ตื่นเตนที่นักทองเที่ยวนิยมมากที่สุด อาทิ เชนนั่งเรือเจ็ทโบท การกระโดดบันจี้
 ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนสทาวนเปนการกระโดดบันจี้แหงแรกของโลกทีเ่ ปดทําการใหนักทองเที่ยวทํา
กิจกรรมอันนาตื่นเตนนี้จนมีชื่อเสียงไปทัว่ โลก
 พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟตพรอมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสนทาวน + อาหารไทย 1 มื้อ

 ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพรอมอาหารค่ําแบบบุฟเฟต
 พรอมสะสมไมลจากการบินไทย
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กําหนดการเดินทาง

13 – 21 พฤษภาคม 2562 / 15 – 23 มิถุนายน 2562
13 -21 กรกฎาคม 2562 / 10 – 18 สิงหาคม 2562
14 – 22 กันยายน 2562
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด

2

อ็อคแลนด ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร –ช็อปปง

HOTEL

Hotel in
Auckland

อ็อคแลนด – ชมหมูบานฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดมศูนยวัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพรอมอาหาร
ค่ํา
โรโตรัว – ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม – อ็อคแลนด
ไครสทเชิรช

Hotel in
Rotorua

5

ไครสทเชิรช-แอชเบอรตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชม
อนุสาวรียส ุนัขตอนแกะ-โอมารามา-ครอมเวล-ควีนส
ทาวน

Hotel in
Queenstown

6

ควีนสทาวน-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอรพีคฟารม-นั่งกระเชาสูย อดเขาบอบพีค

Hotel in
Queenstown

7

ควีนสทาวน-ทะเลสาบวานากา-ฟอกซ กลาเซียร

Hotel in Fox
Glacier

8

ฟอกซ กลาเซียร–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซอัลไพน-ไครสท
เชิรช

Hotel in
Christchurch

9

ไครสทเชิรช –อ็อคแลนด – กรุงเทพฯ

3

4

Hotel in
Christchurch

วันแรก

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด

15.30 น.

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 4 แถว D เคานเตอร สายการบินไทย (TG)
เจาหนาทีค่ อยตอนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
ออกเดินทางสูอ ็อคแลนด โดยเที่ยวบินที่ TG 491

18.45 น.
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วันที่สอง

อ็อคแลนด ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) – ช็อปปง

10.45 น.
เที่ยง

เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ประเทศนิวซีแลนด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมเมืองอ็อคแลนด เมืองที่ใหญอนั ดับหนึ่ง เปนเมืองที่สําคัญทางดานการคา การศึกษา
การเงิน นําทานชมทาเรือริมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮารเบอร นําทาน
ผานชมยาน Queen street ที่เปนถนนสายสําคัญยานการคา และตึกสําคัญของเมือง ผานชมยาน
Parnell Village ที่ไดรับการกลาวขานวาเกาแกและสวยงาม รวมถึงนั่บรถภานชม Parnell Rose
Garden สวนที่รวมพรรณไม และดอกไมโดยเฉพาะดอกกุหลาบเปนจํานวนมาก หลังจากนั้นนําทาน
ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเดนเปนสัญลักษณสงา
งามของโอคแลนด สกาย ทาวเวอร จัดเปนสิ่งปลูกสรางที่สูงที่สุดในซีกโลกใต เปดใหบริการตั้งแต
เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยดานบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอคแลนดได
กวางไกลกวา 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแหงนี้ ถือเปนสวนหนึง่ ของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ ซึ่ง
ประกอบไปดวย คาสิโน ที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง รานอาหาร บาร คาเฟ และโรงแรม เรียก
ไดวา มีครบทุกอยางไวคอยใหบริการ
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AUCKLAND GRAND MILLENNIUM
หรือเทียบเทา

ค่ํา

วันที่สาม

เชา

เที่ยง

อ็อคแลนด – หมูบานฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมโชวการแสดงของชาวเมารีพรอม
อาหารค่ํา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมูบานของชาวฮอบบิท (HOBBITON
MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณเบื้องหลังของสถานที่ถายทําภาพยนตรไตรภาค
ฟอรมยักษ เรื่อง ลอรด ออฟ เดอะ ริงส และ เดอะ ฮอบบิต ขอผูกาํ กับ เซอรปเตอร
แจคสัน ใหทานไดชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟารมเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นทีม่ ากกวาพันเอเคอร
ประกอบกับวิวทิวทัศนของเทือกเขา ไคไมเรนจ (Kaimai Ranges) อันตระการตา
นําชมหมูบา นฮอบบิทในภาพยนตรดังเรื่อง The Hobbit มีจํานวน 44 หลัง แตละหลังถูก
ออกแบบใหแตกตางกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปดวยหญาและบางหลังก็ปลูกดอกไมสวยงาม
หนาบาน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทานเดินทางตอดวยรถโคชสู เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพ มี
ชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมากเพราะเปนเมืองที่มีความรอนจากใตดนิ ที่สามารถปรุง
อาหารไดโดยการนําเนื้อสัตวไปฝงในดินที่มีความรอนสูงจนกวาจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกวาฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะเหนือ
ที่นักทองเที่ยวนิยมมามากทีส่ ุด
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ค่ํา

นําทานสู อะโกรโดม ฟารมทัวร (AGRODOME FARM) ฟารมเลี้ยงแกะใหญแหงหนึ่งของเมืองโร
โตรัว และเปดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมภายในฟารมที่มีเจาแกะขนปุยแสนนารักใหทานไดสัมผัส
อยางใกลชิด และนอกจากนี้ยังมีฟารมวัว ฟารมอัลฟากา ผานชมตนกีวีและพืชพันธุต นไมตา งๆของ
นิวซีแลนดที่เปนธรรมชาติแนะนาอยูของเมืองนี้ จากนัน้ ใหทานไดอสิ ระในการชอปปงที่รานคาของ
ฟารม
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั ROTORUA SUDIMA HOTEL/ WAIORA LAKEDIDE HOTEL
หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมโชวการแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

วันที่สี่

โรโตรัว –ศูนยวัฒนธรรมเมารี- ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม – อ็อคแลนด – ไครสทเชิรช

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
แลวนําทานสู ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเปนศูนยฝก หัดงาน
ดานการฝมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม และการทอเครื่องนุงหม
พรอมชมบอน้ําพุรอน บอโคลนเดือด สิ่ง มหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากพลังความ
รอนใตพภิ พทีพ่ วยพุงจากพื้นดินโดยผสมแรธาตุตา งๆ ตามธรรมชาติ
นําทานเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผานฟารมเลี้ยงแกะ ฟารมกวาง ฟารมวัว
และเนินเขานอยใหญสูเมืองไวโตโมที่มีถา้ํ หนอนเรืองแสงอันเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
จากนัน้ นํา ทานเขาชม ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES)
ถ้ําที่มีหนอนเรืองแสงเปลงประกายระยิบระยับเปนลาน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบน
ทองฟายามค่ําคืนนับเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่หาดูไดยาก โดยไกด
ทองถิ่นจะนําทานนั่งเรือเขาไปในถ้ําอันเงียบสงบอันเปนที่อยูของหนอนเรือง
แสงและทานจะไดชมความงดงามของถ้ําหินงอกหินยอยที่ เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนดอีกแหงที่พลาดไมได
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีควิ
จากนัน้ เดินทางสูสนามบินภายในประเทศแหงเมืองอ็อคแลนด
ออกเดินทางจากอ็อคแลนดโดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ....
ถึงสนามบินเมืองไครสทเชิรช เมืองใหญอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด นําทานชม
เมืองไครสทเชิรช ที่ไดรับสมญานามวา “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเทา

เที่ยง
.......น.
.......น.
ค่ํา

วันที่หา

ไครสทเชิรช-แอชเบอรตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียสุนัขตองแกะ
โอมารามา-ครอมเวล-ควีนสทาวน

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
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เดินทางสู เมืองแอชเบอรตัน เมืองที่อยูทุงราบแคนเทอรเบอรรีที่คนสวนใหญมีอาชีพทํา
ฟารมเลี้ยงแกะ หรือฟารมวัว ใหทานไดแวะชอปปงสินคาพื้นเมืองไมวาจะเปนผลิตภัณฑ
บํารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเชนตุกตาแกะ เดินทางตอสู
ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟาหรือบางทาน
เรียกวาทะเลสาบสีนา้ํ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแรธาตุผสมกับธารน้ําแข็งของภูเขาที่มีหิมะปก
คลุมตลอดปไหลลงมาสูทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุนัขตอนแกะ ที่เจาของฟารมให
ความสําคัญมากเพราะชวยเจาของในการตอนแกะในฟารมอันกวางใหญ และใกลๆกันนั้น
ทานจะไดเห็นโบสถขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถที่เล็กที่สุดใน
ประเทศนิวซีแลนดที่ยังคงใชในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยูจากอดีตจนถึงปจจุบัน
หากทานเขาไปดานในมองผานหนาตางออกมาดานนอกแลวทานจะประทับใจกับวิวของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด นําทานเดินทางผานชม
ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ใหทานแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่
สามารถมองเห็นยอดเขาเมาทคุกที่ถายรูปไดสวยที่สดุ ของ อุทยานแหงชาติเมาทคุก
บริเวณเทือกเขาเซาทเทิรนแอลปที่มียอดเขาเมาทคุกที่โดดเดนดวยความสูงถึง 3,754
เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ําแข็งปกคลุมตลอดป

เที่ยง

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางผานเมืองโอมารามา เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผานเมืองครอมเวลล
เมืองแหงสวนผลไม ใหทานไดแวะซื้อผลไมสด แหง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด
จากนัน้ เดินทางตอสู เมืองควีนสทาวน
รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย
นําทานเขาสูทพี่ ักโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก

ควีนสทาวน - เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอรพีคฟารม – การกระโดดบันจี้ – เจทโบท
นั่งกระเชาสูยอดเขาบอบส พีค

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ําประวัติศาสตร TSS Earnslaw 1912
ปจจุบนั มีอายุมากวา100 ป ไดรับสมญานามวา “ Lady of the Lake” แหงทะเลสาบ
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วาคาทีปู ซึ่งเปนเรือที่เคยขนถานหินในสมัยกอน ใหทา นไดชมความงามของทะเลสาบวาคา
ทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกทามกลางขุนเขาและสายน้ําใสสะอาด
พรอมสัมผัส
ธรรมชาติอยางใกลชิด จนถึงวอลเตอรพีคฟารม
**หากเรือกลไฟโปราณปดซอมประจําป เราจะใชเรือเล็กลองไปที่วอลเตอรพึคฟารมแทน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบ บารบีควิ ที่วอลเตอรพีคฟารม

จากนัน้ ใหทานไดสัมผัสกับชีวิตและความเปนอยูของของชาวชนบทในฟารมเลี้ยงแกะของนิวซีแลนดโดยการ
ชมการแสดงสุนัขตอนแกะทีช่ วยผอนแรงเจาของฟารม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส
ทาวนใหทา นอิสระตามอัธยาศัยที่ยานการคาใจกลางเมืองควีนสทาวนที่มีรานคา รานอาหารและเครื่องดื่ม
มากมาย

หรือจะซื้อทัวรนอกรายการสําหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบท หรือ กระโดดบันจี้
 เจ็ทโบท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาใหวิ่งดวยความเร็วและ
หมุน
ได 360 องศา พรอมคนขับที่มีความชํานาญเปนพิเศษ ใหทุกทานที่นั่งเรือมีความตื่นเตนและสนุก
สุด ๆ แบบไมรูลืมและเปนความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
 ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เปนการกระโดดบันจี้แหงแรกของโลกที่เปดทําการให
นักทองเที่ยวทํากิจกรรมอันนาตื่นเตนนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเปนกิจกรรมที่จะพลาดไมไดเมื่อ
BW-NZ GRAND TOUR Nth-Sth 9D (TG) MAY –SEP19
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ทานมาเที่ยวนิวซีแลนด กระโดดจากสะพานดวยความสูง 43 เมตร สูพนื้ น้ําอันใสและเชี่ยวกราดใต
สะพาน
(การนั่งเรือเร็วเจทโบทหรือกระโดดบันจี้เปนทัวรนอกรายการ กรุณาติดตอสอบถามราคาจากหัวหนา
ทัวร จะไมสามารถการันตีวาจะทําไดหรือไมเพราะไมไดจองลวงหนาจึงขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ฤดูกาล
หรือจํานวนจํานวนการจองในแตละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความตองการของคณะสวนใหญ
สําหรับผูที่นั่งรถไปคันเดียวกันแตไมไดซื่อทัวรนี้สามารถ เดินเลน ถายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่ม
ตามอัธยาศัย)

หลังจากนั้นนําทานขึ้นกระเชากอนโดลาสูยอดเขาบ็อบสพีค เปนกระเชาที่นั่งได 4 คนระยะทางขึ้นสูยอดเขา
730 เมตร ทานจะ
ไดสัมผัสความสวยงามของเมืองควีนสทาวนทั้งเมือง
ในมุมสูงที่ทานจะมองเห็นอาคาร บานเรือนทีป่ ลูกสรางตามไหลเขาพรอมกับ
ทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงายดานลาง ชมยอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะในฤดูหนาว
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บอบสพีค + พรอมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนสทาวน
นําทานเขาสูทพี่ ัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ด

ควีนสทาวน – ทะเลสาบวานากา – ฟอกซ กลาเซียร

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบวานากา โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหวางทางที่เปนภูเขาสูง
ผานไรองุนที่นาํ มาผลิตไวนทมี่ ีชื่อเสียงกอนเขาสูเมืองวานากา แวะชม เมืองวานากา ริม
ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยูอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทําใหเปนเมืองที่มี
ทัศนียภาพที่สวยงามและนาอยูเมืองของนิวซีแลนด จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยังเมือง
ฮาสท ผานทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเปนภาพที่ทานจะประทับใจตลอดสองขางทาง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทานเดินทางสู ฟอกซ กลาเซียร ชมธารน้ําแข็งอีกแหงหนึ่งที่อยูในเวสตแลนด เนชัน่ แนล
ปารก
ทีม่ ีความสวยงามอยูในเขตปาฝนอีกแหงหนึ่งชมความมหัศจรรยของธารน้ําแข็งที่
เคลื่อนลงมาอยางตอเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลือ่ นตัวอยางไมหยุด ธารน้ําแข็งสีขาว
ระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม

เที่ยง
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําแบบตะวันตกในโรงแรม
นําทานเดินเขาสูที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่แปด

ฟอกซ กลาเซียร – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอัลไพน – ไครสทเชิรช

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนยกลางการผลิตหินสีเขียวหรือ
หยก ชาวเมารีเชื่อกันวา หินสีเขียว นี้จะชวยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนําอํานาจมาสู
ตนและครอบครัว อิสระเชิญทานเลือกซือ้ หยกเพื่อเปนของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟอาเธอรพาส (TRANZ ALPINE TRAIN) ใหทาน นั่ง
รถไฟทรานซอัลไพน ระหวางทางผานชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลปแหงซีก
โลกใตทไี่ ดรับการกลาวขานวาเปนเสนทางซึ่งโอบลอมดวยภูเขาหิมะและตนไมหลากสี
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขา
เขียวขจี และฝูงแกะนารักยืนเรียงรายเล็มหญา
ชื่นชมทิวทัศนอันงดงามดั่งภาพวาด
เพลิดเพลินไปตลอดสองเขาทาง
รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SUDIMAHOTEL AIRPORT หรือเทียบเทา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่เกา

ไครสทเชิรช – อ็อคแลนด – กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบินภายในประเทศเมืองไครสทเชิรช
เดินทางสู อ็อคแลนด โดยสายการบินภายในประเทศ NZ….
ถึงสนามบินอ็อคแลนด เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผูโดยสาร
ภายในประเทศสู อาคารผูโ ดยสารระหวางประเทศ (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ.....

09.00 น.
10.20 น.
13.10 น.
20.25 น.

**********************
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อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

13 – 21 พฤษภาคม 2562 / 15 – 23 มิถุนายน 2562
13 - 21 กรกฎาคม 2562 / 10 – 18 สิงหาคม 2562
14 – 22 กันยายน 2562

คณะผูเดินทาง

ราคารวมตั๋ว

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ระหวางประเทศ
(รวมตั๋วบินภายในประเทศแลว)

ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง

118,900.- บาท

94,900.-บาท

เด็กพักกับ 1 ผูใหญ
เด็กพักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด

108,900.- บาท
98,900.- บาท
92,900.- บาท
18,900.- บาท
2,000.- บาท

84,900.-บาท
76,900- บาท
71,900.- บาท
18,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวรรวมคาวีซากรุป หรือ วีซาครอบครัวแลว หากทานตองการยื่นวีซาเดี่ยวกรุณาจายเพิ่ม 3,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเปนตองใชพาสปอรตตองยื่นวีซากอนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซากรุปหรือครอบครัวเทานั้น (เงื่อนไขการยื่นวีซาขึ้นอยู
กับเอกสารของทาน ทางบริษัทฯ จะเปนคนพิจารณา)
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร มากกวา 15 ทาน ขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 15 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิ่มขึ้น สวนขนาดของกรุปจะสามารถสรุปไดประมาณ 2 อาทิตยกอนเดินทาง
*** ในกรณีที่ออกตั๋วแลวยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วใหได (NO REFUND) เพราะเปนเงื่อนไขของตั๋วแบบหมูคณะ
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินลาชา
หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน กรุปไมสามารถออกเดินทางได
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือกอน
เดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให
*** โรงแรมเกาะใตจะเปนแบบรีสอรทที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความปลอดภัยจาก
แผนดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนดเปนการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแตละวัน
*** กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว หรือ มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก ประเทศ โดยไมตองยื่นวีซา เชน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
หรือคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ เนื่องจากเปนดุลพินิจของเจาหนาตรวจคนเขาเมือง
*** กรณีลูกคาจอยแลนด ไมใชตั๋วของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเหนือการควบคุมของเรา
*** กรณีลูกคาจอยแลนดไมใชตั๋ว ไมไดเดินทางพรอมคณะตั้งแตเมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไมทําประกันการเดินทางให เนื่องจากไมตรงตาม
เงื่อนไขตามกรมธรรม
*** ที่นั่งสําหรับกรุปที่เราจองเปนที่นั่งทั่วไปแบบหมูคณะ ไมใชที่นั่งดานหนาสุด (long leg seat) ทางสายการบินจะจัดที่นั่งตามความ
เหมาะสม
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อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจท สตาร
(JQ) หรือ แอรนิวซีแลนด (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาเพราะขึ้นอยูกับ
ตารางการบินในแตละวัน
2. คาโรงแรมที่พกั (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
3. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
4. คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5. สะสมไมลการบินไทยได 50%
6. คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
7. สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปตั้งแตประประเทศไทย ในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น เงื่อนไขการคุมครอง
 หากลูกคาเดินทางไปกอนคณะ กรมธรรมประกันไมคุมครอง ตองทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกคาสามารถจัดทําเองได หรือกรุณา
ติดตอสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุต่ํา กวา 1 เดือนหรือเกิน 80 ปขนึ้ ไป (ตองทําประกันเพิ่ม)
 ลูกคาอายุ 1 ป -15 ป และ 76-80 ป คุมครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม
 ลูกคาที่ไมไดตรงตามเงื่อนไขกรมธรรมการเดินทาง ทานตองทําประกันกับทางบริษัทฯ หรือทําประกันการเดินทางเ
 ลูกคาที่จอยแลนด ที่อาศัยอยูใหนประเทศนั้นๆ อยูแลว ไมคุมครอง ไมตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม

8. คาน้ํามันจากสายการบิน และคาภาษีสนามบิน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
9. ราคารวมวีซาแลว กรณีมีวีซานิวซีแลนดอยูแ ลว คืนใหทานละ 2,500 บาท
10. คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด หากตองการยื่นวีซาเดี่ยวจายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ
จําเปนตองใชพาสปอรตไมยื่นพรอมคณะ ตองจายคาวีซาเพิ่ม
อัตรานี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
2. กรณีที่ตองมีแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตองขอเก็บคาแปลเอกสารเพิ่มตางหากจากคาวีซา
3. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมตอทาน)
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครือ่ งดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
6. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
7. คาทิปไกด คาทิปคนขับรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรม
ไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยก
กระเปาเพียงพอ
8. ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถและไมแจกกระเปา
9. ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสวนใหญโรงแรมจะขายอินเตอรเน็ตเน็ตคิดเปนชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 30,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน ทานตองเตรียมเอกสารใหทาง
บริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซา กอนวันเดินทางอยางนอย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห ) ในขอ
การทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด หากเอกสารทานลาชาไมทันกําหนดหรือไมครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกําหนดใน
เรื่องการงาน และการเงิน หรือการใหขอมูลที่เปนเท็จอันเปนผลทําใหสถานทูตปฏิเสธการออกวีซา บริษัทฯ จะขอ
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สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด หรือหากออกตั๋วแลว บริษัทฯไมสามารถคืนคาตั๋วไดเพราะเปนเงื่อนไขของ
สายการบิน
 สําหรับคาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ หากไมไดรับเงินครบ
ทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ

เงื่อนไขการยกเลิก
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผูเดินทางยกเลิกหรือไม
สามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจงลวงหนาไมนอยกวา 60วัน กอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2. แจงลวงหนา 41 – 59 วัน กอนเดินทาง หักคามัดทานละ 30,000 บาท
3. แจงลวงหนา 21 – 40 วัน กอนเดินทาง หักคาใชจาย 50% จากราคาทัวร
4. แจงลวงหนา 1 – 20 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด

เอกสารในการขอวีซา
ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 25-30 วัน หากมีการขอเอกสารเพิ่มเติมจะตองเลื่อนวันรับผลวีซาออกไปอีก
ขณะนี้ตัวแทนพิจารณาวีซาไดยายไปเมืองปกกิ่ง ประเทศจีน ทุกอยางตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และการ
พิจารณาอาจจะนานกวาเดิม รบกวนทุกทานเตรียมเอกสารใหเรียบรอย เพื่อผลประโยชนของตัวทานเอง
และยื่นเอกสารผานศูนยยื่นวีซา (TTSERVICE New Zealand) ยังตองนําเลมพาสปอรตไปรูดเลมเหมือนเดิม แตจะไม
นําเลมเขาสถานฑูต สวนผลวีซาจะสงมาทางที่บริษัทฯ เปน E-Visa (กระดาษ A4)
**หากทานใดตองการใชพาสปอรต เพื่อเดินทางรบกวนแจงกับบริษัทฯ ลวงหนา เพื่อดําเนินการคืนทานกลับไป**
หมายเหตุ บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นวีซาแบบกรุปหรือแบบครอบครัวเทานั้น หากทานใดตองใชพาสปอรต
จําเปนตองยื่นวีซาเดี่ยว ตองเสียคาใชจายเพิ่มทานละ 3,500 บาท/ทาน

1 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป พรอมสําเนา 1 ชุด และมีหนาวางติดกัน อยางนอย
2 หนา ถามีหนังสือเดินทางเลมเกา รบกวนถายเรคคอรดในเลมแนบมาดวย
2 รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว
3. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) **ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น**
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชชื่อของ แตละสถานฑูต)
**ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น**
หากเป นภาษาไทย หรือ ทะเบียนการคาภาษาไทย ตองแปลที่สถาบัน ที่ไดรั บรองการแปลที่ถู กตองตามสถานฑู ต
ตองการเทานั้น
3.1 กรณีที่เปนพนักงานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ : ใช หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู
(ภาษาอังกฤษเทานั้น) ระบุตําแหนง อัตราเงินเดือน วันที่เริ่มเขาทํางาน มีอายุไมเกิน 1 เดือน
3.2 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ/เจาของรานคา: ใช สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ สําเนาทะเบียนพาณิชย ที่
มีรายชื่อผูเดินทางและวัตถุประสงคของบริษัท (ที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน) แปลเปนภาษาอังกฤษ
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3.3 กรณีเกษียณอายุ: ใช หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทํางาน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ หรือพิมพโดยผู
เดินทาง เปนภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยูของนายจาง ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนลาสุด พรอม
แนบ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ (ถามี)
3.4 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา: ใช หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้น วากําลังศึกษาอยู ระบุชั้นปที่
ศึกษา พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น มีอายุไมเกิน 1 เดือน หรือ กรณีปดเทอมใชสําเนาบัตรนักเรียน พรอมแปลภาษา
อังกฤษ
3.5 กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพ หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับอาชีพปจจุบัน เปนภาษาอังกฤษ
โดยชี้แจงวา คาขายเกี่ยวกับอะไร รานคาตั้งอยูที่ใด เปดดําเนินการมาแลวกี่ป มีรายไดตอเดือนเทาไร พรอมแนบ สําเนา
เกี่ยวกับการเสียภาษี มาดวย
4. หลักฐานการเงิน (ประเภทออมทรัพย)
4.1 ขอสเตทเมนท (Bank statement) เปนภาษาอังกฤษเทานั้น ออกจากธนาคาร ยอนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือ
รับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชีที่ถูกตองตรงตรงตาม
หนาพาสปอรต พรอมประทับตราจากธนาคาร (ทุกทานตองมีหลักฐานการเงินในการยื่นวีซา)
4.2 กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายให
บุคคลในครอบครัวดวย (Bank Guarantee) เปนภาษาอังกฤษ แตอยางไรก็ตามโดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา หากมีการเงิน
ในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงิน พรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูต
เปนลายลักษณอักษรดวย )
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร / สําเนาเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
(ถามี) พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ.. ตองแปลจากสถาบันที่ไดรับรองการแปลที่ถูกตองเทานั้น
6. สําเนาทะเบียนบาน (พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ)
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ)
8. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 16 ปบริบูรณ:
8.1 สูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ไดรับรองการแปลเทานั้น)
8.2 หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ มารดา ผูที่ไมไดเดินทางไปดวย
โดยใหทางอําเภอออกใหเทานั้น เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
8.3 หากไมไดเดินทางทั้งบิดาและมารดา พรอมกันทั้งคู จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดาทั้งคู อนุญาต
ใหเดินทางกับใคร โดยใหทางอําเภอออกใหเทานัน้ เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษ
9. กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน (เพื่อกรอกฟอรมในการยื่นวีซา )
กรณีถกู ปฎิเสทวีซา
1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
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4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน ขึ้นอยูกับทาง
บริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังตาม
เอกสารที่ระบุเทานั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวขางตนใหครบตามที่กําหนดเพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นทองเที่ยว***

**** เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
(ขอมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอรมวีซา สําคัญมาก ขอใหทุกทานตอบความจริง แลวสงกลับใหเจาหนาที่)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .................................................................................................
4. ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย ................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบนั .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................
ที่อยู.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูกนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด ........................................
ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู ...........................................................................................................................................โทรศัพท ......................
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9. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย
เคย ประเทศ............................................................
(ขอนี้สําคัญมาก หากขอมูลไมตรงตามความเปนจริงจะมีผลทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซาหรือออกไมทันวันเดินทาง)
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN) ............หอง หรือ (DBL) ............หอง
10.2 หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ หญ……..หอง
10.3 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ หญ…….....หอง (มีเตียง)
10.4 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ หญ…….....หอง (ไมมีเตียง)
10.5 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ………..หอง
10.6 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง
11. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
*** ที่นั่งสําหรับกรุปที่เราจองเปนที่นั่งทั่วไปแบบหมูคณะ ไมใชที่นั่งดานหนาสุด (long leg seat)
ทางสายการบินจะจัดที่นั่งตามความเหมาะสม
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