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BW  Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights 
ควนีสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ -  ลอ่งเรอืทเีอสเอสเอริน์สลอว ์

วอลเตอรพ์คีฟารม์+รบัประทานบฟุเฟต ์– ชมการกระโดดบนัจี ้

ครอมเวลลช์มิเชอรร์ ีส่ดๆจากไร ่– ชมิซอลมอ่นสดๆ จากฟารม์  

ผา่นชมววิยอดเขาเมา้ทค์ุก้ – ชมทะเลสาบเทคาโป – ชอ้ปป้ิงทีแ่อชเบอรต์ ัน้   

ลอ่งเรอืชมโลมาทีอ่า่วทีเ่มอืงอะคารวั -ไครส้ทเ์ชริช์ 

 

 พเิศษ.. เมนกูุง้มงักรเลศิรส + เป๋าฮือ้ทะเลใต ้ 
 ชมิเชอรร์ ีส่ดๆ จากสวน และ ชมิปลาแซลมอน 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  28 ธนัวำคม 2561 – 02 มกรำคม 2562 (ปีใหม)่ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 

1 กรงุเทพ – ซดินยี ์- ควนีสท์าวน ์

2 
ควนีสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – พลซัซ
ลิง่ เวลิด ์

3 
วานากา้ – ควนีสท์าวน ์ลอ่งเรอืสูว่อลเตอร ์
พคีฟารม์ – ครอมเวลลช์อ้ปรา้นผลไม ้– โอ
มารามา่ 

4 
โอมารามา่ –ชมิปลาแซลมอ่น – ทะเลสาบ
เทคาโป – แอชเบอรต์น้ – ไครส้ทเ์ชริช์  

5 
ไครส้ทเ์ชริช์ –  อะคารวั ลอ่งเรอืชม Wild 

Life – ไครส้ทเ์ชริช์ ชมเมอืง 

6 ไครส้ทเ์ชริช์  – ซดินยี ์ -  กรงุเทพฯ 



 
 
 
 

  

วันแรก (วันศกุรท์ี ่28 ธนัวำคม 2561)            กรงุเทพ - ซดินยี ์- ควนีสท์ำวน ์

 
15.00 น.  คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ช ัน้ 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับและบรกิำรเอกสำรกำรเดนิทำง 
18.00 น.  เหริฟ้ำสู ่นครซดินยี ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024  (เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) ไปประเทศนวิซแีลนด ์
 

วันทีส่อง (วันเสำรท์ี ่29 ธันวำคม 2561)          ซดินยี ์– ควนีสท์ำวน ์- ทะเลสำบวำนำกำ้ - พลัซซลิง่ เวลิด ์

 
07.30 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยีเพือ่เปลีย่นเทีย่วบนิ 
09.40 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืง ควนีสท์าวน ์ประเทศนวิซแีลนด ์โดยสำยกำรบนิแคนตัส โดยเทีย่วบนิที ่

QF121  
14.40 น.  ถงึสนำมบนิ เมอืงควนีสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซแีลนด ์ น ำทำ่นเดนิทำงชม เมอืงควนีสท์ำวน ์

เมอืงขนำดเล็กซอ่นตัวอยูก่ลำงธรรมชำตทิีง่ดงำม และรมิทะเลสำบทีม่นี ้ำใสเป็นสฟ้ีำแสนสวยที่
นักทอ่งเทีย่วพลำดไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะตอ้งมำเยอืน น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงวำนำกำ้ ทะเลสำบแสนสวยและ
เงยีบสงบอกีแหง่หนึง่ของนวิซแีลนด ์และเป็นปำกทำงสูฝ่ั่งตะวันตกของเกำะใต ้ 

  น ำทำ่นเขำ้ชม พลซัซลิง่ เวลิด ์(PUZZLING WORLD) ใหท้ำ่นไดท้อ่งแดนพศิวง หรอืดนิแดน 3 
มติ ิทีจ่ะท ำใหใ้หท้ำ่นไดง้วยงงกบัภำพจ ำลอง หรอืภำพลวงตำทีแ่ปลก และแตกตำ่งจำกควำมเป็นจรงิ 
เป็นสถำนที ่ทีอ่อกแบบมำใหท้ำ่นไดท้ดลองสมอง และถำ้ทำยควำมสำมำรถในกำรใชส้ำยตำทีจ่ะ
แยกแยะสงิตำ่ง ๆ ออกจำกโลกควำมเป็นจรงิและยังมโีซนเขำวงกต (The Great Maze) ใหท้ำ่นได ้
ทดลองเขำ้ไปเพือ่คน้หำทำงออกทีถ่กูตอ้งดว้ยตัวเองหำไมเ่จอก็ทำงออกก็สำมำรถออกทำงฉุกเฉนิได ้
เชน่กนั 

 

    
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม EDGEWATER RESORT HOTEL   หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วันสำม (วันอำทติยท์ี ่30 ธันวำคม 2561)           ทะเลสำบวำนำกำ้ - ควนีสท์ำวน ์- เรอืกลไฟโบรำณสูว่อลเตอรพ์คีฟำรม์   
                                                                ชอ้ปกลำงเมอืงควนีสท์ำวน ์– ชมกำรกระโดบนัจี ้– ชมิเชอรรีจ่ำกไรท่ี ่
                                                                ครอมเวลล ์- โอมำรำมำ่ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 
   น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงควนีสท์ำวน ์ เมอืงในหบุเขำแสนสวยอกีแหง่ของเกำะใตแ้ละน ำทำ่นขึน้เรอืกล

ไฟโบราณ เรอืจกัรไอน า้ประวตัศิาสตร ์   TSS Earnslaw 1912 
 ปัจจบุนัมอีำยมุำกวำ่100 ปี ไดร้ับสมญำนำมวำ่ “Lady of the Lake” 
แหง่ทะเลสำบวำคำทปี ู ซึง่เป็นเรอืทีเ่คยขนถำ่นหนิในสมัยกอ่น ใหท้ำ่น
ไดช้มควำมงำมของทะเลสำบวำคำทปีทูีใ่นบรรยำกำศแสนโรแมนตกิ 
ทำ่มกลำงขนุเขำและสำยน ้ำใสสะอำดพรอ้มสมัผัสธรรมชำตอิยำ่งใกลช้ดิ 
จนถงึวอลเตอรพ์คีฟารม์  ทีอ่ยูอ่กีฝำกของเทเลสำบวำคำทปึ ู 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คีวิ ในวอลเตอรพ์คีฟารม์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกนัน้ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกบัชวีติและควำมเป็นอยูข่องของชำวชนบทในฟำรม์เลีย้งแกะของนวิซแีลนด์
โดยกำร ชมการแสดงสนุขัตอ้นแกะทีช่ว่ยผอ่นแรงเจำ้ของฟำรม์ ชมกำรสำธติกำรตัดขนแกะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เมอืงควนีสท์าวน ์ ใหท้ำ่นอสิระตำมอธัยำศัยทีย่ำ่นกำรคำ้ใจกลำงเมอืง 
ควนีสท์ำวนท์ีม่รีำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และเครือ่งดืม่มำกมำย หรอืจะซือ้ทวัรน์อกรายการส าหรบัการน ัง่
เรอืเร็วเจ็ตโบท๊ หรอื กระโดดบนัจี ้ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรอืเร็วนีอ้อกแบบ
มำใหว้ิง่ดว้ยควำมเร็วและ หมนุได ้360 องศำ พรอ้มคนขบัทีม่คีวำมช ำนำญเป็นพเิศษ ใหท้กุทำ่นทีน่ั่ง
เรอืมคีวำมตืน่เตน้และสนุกสดุ ๆ แบบ
ไมรู่ล้มืและเป็นควำมประทับใจในกำร
มำเยอืนประเทศนี ้  ชมการกระโดด
บนัจีท้ ีส่ะพานคาวารวั (BUNGY 
JUMP, Optional tour) เป็นกำร
กระโดดบนัจีแ้หง่แรกของโลกทีเ่ปิดท ำ
กำรใหนั้กทอ่งเทีย่วท ำกจิกรรมอนัน่ำ
ตืน่เตน้นีจ้นมชีือ่เสยีงไปท่ัวโลกและ
เป็นกจิกรรมทีจ่ะพลำดไมไ่ดเ้มือ่ทำ่น
มำเทีย่วนวิซแีลนด ์กระโดดจำกสะพำนดว้ยควำมสงู 43 เมตร สูพ่ืน้น ้ำอนัใสและเชีย่วกรำดใตส้ะพำน  
 
**(กำรน่ังเรอืเร็วเจ๊ทโบท๊หรอืกระโดดบนัจีเ้ป็นทัวรน์อกรำยกำร กรณุำตดิตอ่สอบถำมรำคำจำกหวัหนำ้
ทัวร ์จะไมส่ำมำรถกำรันตวีำ่จะท ำไดห้รอืไมเ่พรำะไมไ่ดจ้องลว่งหนำ้จงึขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ ฤดกูำล
หรอืจ ำนวนจ ำนวนกำรจองในแตล่ะวันรวมถงึเวลำทีเ่หมำะสมหรอืควำมตอ้งกำรของคณะสว่นใหญ ่ 
ส ำหรับผูท้ีน่ั่งรถไปคันเดยีวกนัแตไ่มไ่ดซ้ือ่ทัวรน์ีส้ำมำรถ เดนิเลน่ ถำ่ยรปู ซือ้ของทีร่ะลกึหรอืเครือ่งดืม่
ตำมอธัยำศยั)** 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงครอมเวล แวะรร้ำนผลไม ้Mrs. Jones Fruit 
Orchard ใหท้ำ่นไดช้มิเชอรร์ีส่ดๆ ของทำงรำ้นทีน่ ำมำจำกไรท่ีแ่สน



 
 
 
 

  

อรอ่ยคณุภำพดขีองประเทศนวิซแีลนดอ์อกเป็นประจ ำในเดอืนธันวำคมถงึมกรำคมของทกุปี นอกจำกนี้
ยังใหท้กุทำ่นไดเ้ลอืกซือ้ผลไมอ้ืน่ๆ ตำมฤดกูำลมำกมำย เพือ่เป็นของฝำก 
(เขำ้ไปเก็บผลเชอรร์ีด่ว้ยตวัทำ่นเองเป็นทัวรน์อกรำยกำร กรณุำสอบถำมรำคำคำ่เขำ้กบัหัวหนำ้ทัวร)์ 
  
จำกนัน้เดนิทำงตอ่สู ่เมอืงโอมารามา่ เมอืงขนำดเล็กบนทีร่ำบสงูแคนเทอรเ์บอรีเ่ป็นอกีเมอืงทีม่คีวำม
สวยงำมของธรรมชำตทิีล่อ้มรอบดว้ยภเูขำและเต็มไปดว้ยทุง่หญำ้และฝงูแกะแลฟำรม์วัว 
 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม HERITAGE GATEWAY OMARAMA HOTEL   หรอืเทยีบเทำ่ 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม  
 

วันทีส่ี ่(วันจันทรท์ี ่31 ธันวำคม 2561)               โอมำรำมำ่ – ชมิแซลมอนสดๆ ทีฟ่ำรม์ - ทะเลสำบเทคำโป   
                                                                แอชเบอรต์ัน้ - ไครส้ทเ์ชริช์  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสูฟ่ารม์แซลมอ่น (High Country  Salmon Farm ) ที่
คณุภำพสงูและรสชำตเิยีย่มเป็นฟำรม์แซลมอ่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่
ในประเทศนวิซแีลนด ์ใหท้ำ่นไดล้ ิม้รสแซลมอนสดๆ แสนอรอ่ยหรอืจะ
ซือ้เป็นของฝำกคนทำงบำ้นก็เป็นทีย่อดนยิมอยำ่งมำก 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงผำ่นชม ทะเลสาบปคูาก ิทีม่คีวำมงำมดั่ง
ภำพวำด แวะจดุชมววิของ อทุยานแหง่ชาตเิมา้ทค์ุก้ บรเิวณเทอืกเขำ
เซำทเ์ทริน์แอลป์ ยอดเขำเมำ้ทค์ุก้ทีม่คีวำมสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขำมี
หมิะและธำรน ้ำแข็งปกคลมุตลอดปี เดนิทำงตอ่สูท่ะเลสาบเทคาโป ที่
สวยงำมและเงยีบสงบน ้ำในทะเลสำบมสีเีขยีวอมฟ้ำหรอืบำงทำ่นเรยีกวำ่
ทะเลสำบสนี ้ำนม สพีเิศษนีเ้กดิจำกแรธ่ำตผุสมกบัธำรน ้ำแข็งของภเูขำที่
มหีมิะปกคลมุตลอดปีไหลลงมำสูท่ะเลสำบ  
น ำทำ่นชม อนสุาวรยีส์นุขัตอ้นแกะ ทีเ่จำ้ของฟำรม์ใหค้วำมส ำคญัมำก
เพรำะชว่ยเจำ้ของในกำรตอ้นแกะในฟำรม์อนักวำ้งใหญ ่และใกล ้ๆ กนันัน้
ทำ่นจะไดเ้ห็นโบสถข์นำดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD 
โบสถท์ีเ่ล็กทีส่ดุในประเทศนวิซแีลนดท์ีย่ังคงใชใ้นกำรกำรประกอบพธิี
ทำงศำสนำอยูจ่ำกอดตีจนถงึปัจจบุนั หำกทำ่นเขำ้ไปดำ้นในมองผำ่น
หนำ้ตำ่งออกมำดำ้นนอกแลว้ทำ่นจะประทับใจกบัววิของทะเลสำบเทคำ
โปและยอดเขำทีส่วยงำมรำวกบัภำพวำด จำกนัน้  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารญีปุ่่ น หรอื จนื 
 

เดนิทำงสู ่เมอืงแอชเบอรต์นั เมอืงทีอ่ยูทุ่ง่รำบแคนเทอรเ์บอรร์ทีีค่น
สว่นใหญม่อีำชพีท ำฟำรม์เลีย้งแกะ หรอืฟำรม์วัว ใหท้ำ่นไดแ้วะชอ้ปป้ิง
สนิคำ้พืน้เมอืงไมว่ำ่จะเป็นผลติภัณฑบ์ ำรงุผวิ เซร่ัม ครมีลำโนลนิ หรอืจะ
ชือ้ของฝำก อำทเิชน่ตุก๊ตำแกะ  จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงไครส้ทเ์ชริช์ 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
   น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม  QUALITY ELMS  HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

วันทีห่ำ้ (วันอังคำรที ่1 มกรำคม 2562)              ไครส้ทเ์ชริช์ - อะคำรัว ลอ่งเรอื Wild life Cruise - ไครส้ทเ์ชริช์                                   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
 
 น ำทำ่นเดนิทำงจำกไครส้ทเ์ชริช์สูเ่มอืงอะคำรัว เมอืงทีโ่รแมนตกิแบบ

ฝรั่งเศสเมอืงเดยีวในนวิซแีลนด ์ชำวฝร่ังเศสตัง้รกรำกในปี ค.ศ.1840 ให ้
ทำ่นชมเมอืงอะคำรัวทีย่ังมรีำ้นอำหำรและถนนตำ่งๆทีม่ขีือ่เป็นภำษำ
ฝร่ังเศสทีใ่ชม้ำจนถงึปัจจบุัน จำกนัน้น ำทำ่นลอ่งเรอืออกจำกชำยฝ่ังอะ
คำรัวกอ่นไปสูป่ำกทำงออกมหำสมทุธแปซฟิิกทำงตอนใต ้ ซึง่ทำ่นจะมี
โอกำสไดพ้บกบัสตัวน์ ้ำทอ้งถิน่ อนัไดแ้ก ่แมวน ้ำ นกเพนกวนิ และ
ปลำโลมำเฮ็กเตอร ์ ซึง่จะออกมำตอ้นรับและทักทำยทกุทำ่นอยำ่งน่ำรัก
น่ำเอ็นด ู

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
 

น ำทำ่นชม เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ทีไ่ดร้ับสมญำนำมวำ่ “เมอืงองักฤษนอก
เกาะองักฤษ” ผำ่นชมสวนสาธารณะแฮกลยี ์ศาลาวา่การประจ าเมอืง  
ชมควำมงำมของ แมน่ า้เอวอ่น (AVON) ทีไ่หลผำ่นกลำงเมอืงอยำ่งสงบ
เยอืกเย็น ทำ่นจะไดเ้ห็นคนถอ่เรอืไปตำมสำยน ้ำทีไ่หลเอือ่ย มกี ิง่หลวิ
ระยำ้อยูเ่หนอืน ้ำ เหมอืนในสวนสำธำรณะกลำงเมอืงผูด้ไีมม่ผีดิ เทีย่วชม
สวนพฤกษศำสตร ์จำกนัน้น ำทำ่นขึน้สู ่ยอดเขาแคชเมยีร ์ยอดเขำสงูที่
ทำ่นจะสำมำรถมองเห็นทัศนยีภำพอนังดงำมของเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักรและเป๋าฮือ้ทะใต ้
 

น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม   QUALITY ELMS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วันทีห่ก (วันจันทรท์ี ่2 มกรำคม 2562)              ไครส้ทเ์ชริช์ - ซดินยี ์– กรงุเทพ                                   

 
  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิเมอืงไครส้ทเ์ชริช์  อำคำรระหวำ่งประเทศ  
06.25 น.  ออกเดนิทำงสู ่ซดินยีป์ระเทศออสเตรเลยี (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) โดยสำยกำรบนิแควนตัส เทีย่วบนิที ่

QF138 (อาหารเชา้บนเครือ่ง) 
08.05 น.  ถงึสนำมบนิเมอืงซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี 
10.30 น.  เดนิทำงสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิแคนตสั เทีย่วบนิที ่QF023  
16.10 น.  เดนิทำงถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวัสดภิำพ… 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง  28 ธนัวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 
 

 
คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

ตลอดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น/หอ้ง 85,900.- บาท 53,900.- บาท 

เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ ่  80,900.- บาท 47,900.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 73,900.- บาท 43,900.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 67,900.- บาท 40,900.- บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ   9,900.- บาท  9,900.- บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่นตอ่ 1 หอ้ง  ทำ่นที ่3 ลด  1,500.- บาท  1,500.- บาท 

 
 
รำคำทัวรร์วมคำ่วซีำ่กรุ๊ป หรอื วซีำ่ครอบครัวแลว้ หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซีำ่เดีย่วกรณุำจำ่ยเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซีำ่กอ่นคณะ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพำะวซีำ่กรุ๊ปหรอืครอบครัวเทำ่นัน้ (เงือ่นไขกำร
ยืน่วซีำ่ขึน้อยูก่บัเอกสำรของทำ่น ทำงบรษัิทฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
 
** จองดว่น เพราะเป็นเทศการปีใหม ่จะปิดกรุป๊กอ่นเดนิทาง 45 วนั ** 
 

• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญต่ ำ่กวำ่ 15 
ทำ่น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอื เปลีย่นแปลงรำคำ 

• รำคำนีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมันของสำยกำรบนิ 

• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป หำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรต ำ่กวำ่ 15 ผูใ้หญ ่
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำงหรอื เปลีย่นแปลงรำคำ 

• บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหำกสำยกำรบนิเปลีย่นแปลงรำคำหลังจำกออกรำคำนีไ้ปแลว้ 
• บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในเรือ่งตั๋วทีล่กูคำ้ซือ้เองเพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคำ่เดนิทำงตำ่ง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะ

เรำหำกเทีย่วบนิลำ่ชำ้ หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไมส่ำมำรถออกเดนิทำง 

• หำกทำ่นตอ้งกำรอำหำรพเิศษ หรอื ทีน่ั่งบนเครือ่ง สามารถสะสมไมลไ์ดเ้ฉพาะของแควนตสัแอรไ์ลน ์
เทา่น ัน้ กรณุำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 10 วัน เพือ่แจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบ
แตจ่ะไดต้ำมทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให ้

• กรณีลกูคำ้มวีซีำ่อยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซีำ่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทำง
บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบหรอืคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไมไ่ดรั้บอนุญำตเขำ้ประเทศ เนือ่งจำกเป็นดลุพนิจิ
ของเจำ้หนำ้ตรวจคนเขำ้เมอืง 

• กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ั๋ว ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แตเ่มอืงไทย ทำงบรษัิทฯ จะไมท่ ำประกนักำร
เดนิทำงให ้เนือ่งจำกไมต่รงตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม ์

• ทีน่ั่งบนเครือ่งจะเป็นแบบกรุ๊ปโดยทำงสำยกำรบนิจะจัดใหเ้ป็นกลุม่ ไมใ่ชท่ ีน่ ัง่แบบดา้นหนา้สดุ(No long 
leg seat ) 

 

อตัรานีร้วม 

 
✓ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด โดยสำยกำรบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตลอดกำรเดนิทำง  
✓ คำ่โรงแรมทีพั่ก (สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง), คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
✓ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบ,ุ คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
✓ คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
✓ คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 
✓ คำ่ประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตแุละคำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 

บำท ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาทอ่งเทีย่วกบัทวัรเ์ทา่น ัน้  



 
 
 
 

  

เง ือ่นไขการคุม้ครอง 
▪ หำกลกูคำ้เดนิทำงไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้

สำมำรถจัดท ำเองได ้หรอืกรณุำตดิตอ่สอบถำมกบัทำงบรษัิทฯ 
▪ ประกนักำรเดนิทำงจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ำยตุ ำ่ กวำ่ 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป 
▪ ลกูคำ้อำย ุ6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รำยละเอยีดตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์
▪ ลกูคำ้ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงจำกประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษัิทจะคนืคำ่ประกนักำรเดนิทำงใหท้ำ่นละ 

200 บำท 
▪ ลกูคำ้ทีไ่มไ่ดต้รงตำมเงือ่นไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ทำ่นตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษัิทฯ หรอืท ำ

ประกนักำรเดนิทำงเอง 
✓ คำ่น ้ำมันจำกสำยกำรบนิ และคำ่ภำษีสนำมบนิ ณ  วันที ่7  มถินุำยน 2560 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ปรับเปลีย่นรำคำตำมภำษีน ้ำมันหำกสำยกำรบนิมกีำรปรับเพิม่ขึน้หลังจำกนี้ 
✓ รำคำรวมวซีำ่แลว้ กรณีมวีซีำ่นวิซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้ำ่นละ 3,000 บาท 
✓ คำ่วซีำ่กรุ๊ปหรอืครอบครัวแบบทอ่งเทีย่วประเทศนวิซแีลนด ์ หากตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่วจา่ยเพิม่ 2,500 

บาท หรอื จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไมย่ ืน่พรอ้มคณะ ตอ้งจา่ยคา่วซีา่เพิม่ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

 
 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 
 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด โดยสำยกำรบนิไทย (inter) อนุญำตให ้

โหลดกระเป๋ำไดท้ำ่นละ 30 กโิลกรัม และ กระเป๋ำเล็กถอืขึน้เครือ่งได ้1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ สำยกำร
บนิภำยใน (Domestic) ไดท้ำ่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง  
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  คำ่โทรศัพท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
 คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวรร์ถของนวิซแีลนดต์ำมธรรมเนยีมควรจำ่ย 2 เหรยีญตอ่วัน ตอ่คน  
 คำ่ทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ำมธรรมเนยีมควรจำ่ย 2 เหรยีญตอ่วัน ตอ่คน  
 คำ่ทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตัวเองเพือ่ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดนิทำง 

เพรำะโรงแรมสว่นใหญไมม่พีนักงำนยกกระเป๋ำ 
 ไมม่แีจกน า้ด ืม่บนรถ และไมแ่จกกระเป๋า 

 ไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจำก โดยสว่นใหญโ่รงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 

เง ือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ  

 
• ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ตอ่กำรจองทัวรห์นึง่ทำ่น  

• ทำ่นตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำงบรษัิทฯ เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทำ่นในกำรท ำวซีำ่เขำ้ประเทศ
นวิซแีลนดก์อ่น 21 วันท ำงำน หรอืกอ่น 3 สปัดำห ์ 

• หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซีำ่เขำ้ประเทศนวิซแีลนดล์ำ่ชำ้ ไมทั่นก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำย
กำรบนิ และผลวซีำ่ของทำ่นไมผ่ำ่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

• ส าหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบั
ทา่นทีร่อผลวซีา่ หรอืหากผลวซีา่ผา่นแลว้ขอช าระยอดคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด หากบรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัเงนิ
ครบท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

• เมือ่ทำ่นตกลงช ำระคำ่มัดจ ำ หรอื คำ่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดอ้ำ่นเงือ่นไขและยอมรับ
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมดของทำงบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

  

การยกเลกิ(ปีใหม)่ 

 
 แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วนัท ำกำรคนืคำ่มัดจ ำ 30,000.- บาท. 
 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 46 -59 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด 30,000.-บาท 

- กรณีทีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด  
- กรณีออกต ัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ต ัว๋  

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-45 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่งพคี 
(เทศกาลปีใหมเ่ราจา่ยเงนิลว่งหนา้ใหโ้รงแรมและทีเ่ท ีย่วกอ่นเดนิทาง 1 เดอืน ) 

 แจง้ยกเลกิในวันเดนิทำง หรอืถกูปฏเิสธกำรออกจำกประเทศไทย หรอืกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลยี บรษัิทฯจะ
ไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด  
 

หมายเหต ุ 

 
- รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ตำ่งประเทศ เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงกำรประทว้งและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวก
ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ  

- บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ เนือ่งจำกมสีิง่ผดิ
กฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้งหรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่ม
เสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  

- ทำงบรษัิทฯไมค่นืเงนิใหท้ำ่นไดไ้มว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีที่
สถำนทตูปฏเิสธออกวซีำ่อันสบืเนือ่งมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเองทีใ่หเ้อกสำรมำไมค่รบถว้นตำมทีส่ถำทตู
ก ำหนด หรอืกำรทีท่ำ่นใหข้อ้มลูสว่นตัวทีเ่ป็นเท็จในกำรขอวซีำ่ บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยู่
ในประเทศไทย บรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบคำ่ตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศไทยทีท่ำ่นออกตั๋วเองเพือ่ตอ่เครือ่ง
ในกรณีทีส่ำยกำรบนิระหวำ่งประเทศลำ่ชำ้ 
 

เอกสารในการขอวซีา่นวิซแีลนด*์ เทศการปีใหมค่วรยืน่วซีา่กอ่นเดนิทาง 30 วนั* 

 
 หนังสอืเดนิทำงมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน และถา่ยส าเนาหนา้ทีม่กีารเดนิทางเขา้-ออก หรอืมวีซีา่ตดิมา

ท ัง้หมด (ส าคญัมาก) 
 รปูถำ่ย 2 รปู ขนำด 1 นิว้ครึง่หรอื 2 นิว้ 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
 ใบรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยู ่ (ใชภ้ำษำองักฤษเทำ่นัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของ

กจิกำร 
- ประวัตกิำรท ำงำนควรระบรุะยะเวลำท ำงำนทัง้หมด รวมถงึ ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขโทรศัพท ์

  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรับรองจำกตน้สงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตัวรำชกำร 1 ชดุ 
 หลกัฐานการเงนิ ใชส้ าเนาสมดุบญัชอีอมทรพัยห์รอืฝากประจ า ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอื statement 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน  (การยืน่วซีา่ใชเ้วลาประมาณ 30 วนั เพราะเป็นชว่งเทศการปีใหม ่หรอื ข ึน้อยูก่บั
สถานฑตู)  

 เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 16 ปี จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำจะ 
ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนังสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้ม
เอกสำรส ำเนำทะเบยีนบำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำ 

 หลักฐำนประวัตกิำรศกึษำ (ส ำหรับเด็กนักเรยีน/นักศกึษำ) อำท ิหนังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีน(ตัวจรงิ) กรณี
ปิดเทอมใชส้ ำเนำบตัรนักเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลกำรเรยีน ใบรำยงำนจำกโรงเรยีน   

 ใบเปลีย่นชือ่ (ถำ้มสี ำคัญมำก) 
 กรณีถำ้เป็นครอบครัวทีม่สีำม ีภรรยำ และมบีตุรอำยไุมเ่กนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยืน่วซีำ่รวมกนัไดเ้ป็น

วซีำ่ครอบครัว 
 กรณุำใสห่มำยเลขโทรศัพทท์ีส่ำมำรถตดิตอ่ไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 หำกทำ่นตอ้งกำรใชห้นังสอืเดนิทำงไปประเทศอืน่กอ่นเดนิทำงกบัเรำกรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีเ่พรำะหำกยืน่หนังสอื

เดนิทำงเขำ้ไปในสถำนทตูแลว้ไมส่ำมำรถเอำหนังสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกวำ่จะถงึก ำหนดวันออกวซีำ่ 
 ระยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ประมำณ 25-30 วัน หนังสอืเดนิทำง(PASSPORT)ทีย่ืน่เขำ้สถำนทตูแลว้ไมส่ำมำรถดงึ

ออกมำจำกสถำนทตูไดจ้นกวำ่จะถงึวันก ำหนดรับเลม่     



 
 
 
 

  

หากมกีารใชเ้ลม่เดนิทางไปประเทศอืน่กอ่น จ าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบกอ่นยืน่วซีา่แลว้ถา่ยเรคค
อรด์การเดนิทางใหท้างบรษิทัท ัง้เลม่เพือ่ยืน่เป็นวซีา่เดีย่วเทา่น ัน้แลว้ตอ้งมเีวลาน าเลม่พาสปอรต์เขา้
ไปตดิผลวซีา่โดยใชเ้วลา  30 วนัท าการในการมาแปะผลวซีา่  หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ บรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

กรณีถกูปฎเิสทวซีา่  

 
1.  หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรออกวซีำ่ ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวรทั์ง้หมด หรอื หากตอ้งการยืน่

ค ารอ้งขอวซีา่ใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม ่พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหมท่กุคร ัง้ 
2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซีำ่ลำ่ชำ้ไมทั่นก ำหนดวันเดนิทำง  สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไป

แลว้ และทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวรทั์ง้หมด 
3. หำกทำงสถำนทตูแจง้วำ่เหตผุลในกำรปฏเิสธกำรออกวซีำ่อนัเนือ่งมำจำกกำรใชห้ลักฐำนปลอม บดิเบอืน

ขอ้เท็จจรงิ หรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวซีำ่ทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวร์
ทัง้หมด 

4. กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิ
วซีำ่ของทำ่น ขึน้อยูก่บัทำงบรษัิทฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขส าคญัของการพจิารณาวซีา่ 
กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่นัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนยืน่วซีำ่ไมส่ำมำรถ
แทรกแซงกำรพจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำม
ประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยังตำมเอกสำรทีร่ะบเุทำ่นัน้ 

 

 กรณุาเตรยีมเอกสารทีข่อไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ าหนดเพือ่ความสะดวกของทา่นเองในการยืน่ขอวซีา่ 

 
**ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัยืน่วซีา่ หากบรษิทัฯตรวจดเูอกสารแลว้พบวา่ ไมต่รงตาม
เงือ่นไขทีจ่ะยืน่ทอ่งเทีย่ว** 

 

**** เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั 
เง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น 
 

 
1. ชือ่ / นำมสกลุ (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.).................................................................................. 
2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อำย ุ.................... ปี   สถำนทีเ่กดิ .................................... 
3. ชือ่ / นำมสกลุเดมิ (หำกม)ี ................................................................................................................. 
4. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) .......................................................................................................... 
....................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ............................. 
โทรศัพทบ์ำ้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 
5. อำชพีปัจจบุนั .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 
ชือ่สถำนทีท่ ำงำน หรอืรำ้นคำ้ .................................................................................................................. 
ทีอ่ยู.่................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์.............................. 
โทรศัพทท์ีท่ ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 
6. สถำนภำพ   (.....) โสด   (.....) สมรส   (.....) หยำ่   (.....) มำ่ย   (.....) อยูก่นิฉันสำม-ีภรรยำ  (.....) แยกกนัอยู ่
ถำ้สมรสแลว้ กรณุำกรอกรำยละเอยีดของคูส่มรส 
ชือ่-นำมสกลุ ...............................................................................  วัน-เดอืน-ปีเกดิ ................................. 
ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) .............................................................................................................. 
โทรศัพทท์ีบ่ำ้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
7. บคุคลทีจ่ะเดนิทำงไปดว้ยกนั   กรณุำระบ ุ
 ชือ่-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 
 ชือ่-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษำ กรณุำระบสุถำบนักำรศกึษำ ........................................................................
ทีอ่ยู ่......................................................................... รหัสไปรษณีย ์............โทรศัพท ์............................ 
9. ทำ่นเคยถกูปฏเิสธกำรวซีำ่หรอืไม ่  ไมเ่คย (......)               เคย ( ......) ประเทศ................................... 
  
ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 
 
10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 
 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ ่2 ทำ่น  (TWN (เตยีงแยก) / DBL(เตยีงเดีย่ว) ............หอ้ง    
 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 
 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 
 10.4 หอ้งพักผูใ้หญ ่3 ทำ่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    
 10.5 หอ้งพัก 1 ทำ่น (SGL) ………หอ้ง     
 
11. อำหำร        ไมท่ำนเนื้อวัว  ไมท่ำนเนือ้หม ู  ไมท่ำนสตัวปี์ก  ทำนมังสำวริัส 
      อืน่ๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชกิ รอยัล ออรค์ดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถำ้ม)ี ................................................. 
13. รเีควสทีน่ั่ง.........................................................(รมิทำงเดนิ/รมิหนำ้ตำ่ง/อืน่ๆ)  
 
(ทำงบรษัิทฯ จะแจง้ทำงสำยกำรบนิฯ ตำมทีร่เีควสมำ แตไ่มส่ำมำรถกำรันตไ์ดเ้ลย ขึน้อยูก่บัพจิำรณำของทำงสำยกำร
บนิ หรอืทำงกรุ๊ปทัวรเ์ป็นหลัก) 


