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Grand tour New Zealand Nth &Sth
เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน
 อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญํอันดับหนึ่งเป็นเมืองทีส่ ําคัญทางด๎านการค๎า การศึกษา การเงิน นําทํานชมทําเรือริมอําวที่
สวยงามเต็มไปด๎วยเรือนับร๎อยลํา
 หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเดํนเป็นสัญลักษณ์สงํางามของโอ๏คแลนด์
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถํายทําภาพยนตร์
ไตรภาคฟอร์มยักษ์
 โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด๎วยพลังความร๎อนใต๎พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยูํเป็นจํานวนมาก
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด๎านการฝีมอื ของชาวเมารี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญํแหํงหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร๎อมชมการแสดงตัดขนแกะ
 ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ําที่มีหนอนเรืองแสงเปลํงประกายระยิบระยับเป็นล๎าน ๆ ตัว
 เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได๎รับสมญานามวํา “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น้ําเอว่อน ที่ไหลผํานกลาง
เมืองอยํางสงบเยือกเย็น
 ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้าํ มีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแรํธาตุผสมกับธารน้าํ แข็ง จากภูเขาที่มีหมิ ะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมาสูํทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุด
 นําทํานขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช๎าที่นั่งได๎ 4 คนระยะทางขึ้นสูํยอดเขา 730 เมตร
 นําทํานขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ําประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากวํา100 ปี ได๎รับ
สมญานามวํา “ Lady of the Lake”

 นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ระหวํางทางผํานชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แหํงซีกโลกใต๎ที่ได๎ รับการ
กลําวขานวําเป็นเส๎นทางซึ่งโอบล๎อมด๎วยภูเขาหิมะและต๎นไมอันเขียวขจี
 ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ําแข็งที่งดงามแหํงหนึ่งที่สวยงาม ชมธารน้ําแข็งอีกแหํงหนึ่งทีอ่ ยูํในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนล
ปาร์ก ที่มคี วามสวยงามอยูํในเขตป่าฝนอีกแหํงหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธาร
 ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูที่มีน้ําใสสะอาดและโอบล๎อมด๎วยภูเขาสูงและมีกิจกรรมอันนํา
ตื่นเต๎นที่นกั ทํองเที่ยวนิยมมากที่สดุ อาทิ เชํนนั่งเรือเจ็ทโบ๏ท การกระโดดบันจี้
 ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แหํงแรกของโลกที่เปิดทําการให๎นักทํองเที่ยวทํา
กิจกรรมอันนําตื่นเต๎นนีจ้ นมีชอื่ เสียงไปทั่วโลก
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 พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์
 ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่าแบบบุฟเฟ่ต์
 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย

กาหนดการเดินทาง

10 -18 เมษายน 2561 ( สงกรานต์)
DAY

1

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

2

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง

3
4

วันแรก (วันที่ 10 เมษายน 61)
15.30 น.
18.45 น.

อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดมศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่า
โรโตรัว – ถ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
ไคร้สท์เชิร์ช

5

ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัข
ต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์

6

ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

7

ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

8

ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช

9

ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

วันที่สอง (วันที่ 11 เมษายน 61)
10.45 น.
เที่ยง

ITINERARY

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง

เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบติ๋มซา ณ ภัตตาคารจีน
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ค่า

นาท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สาคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นา
ท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลา ชมสะพานฮาร์เบอร์ นาท่านผ่านชมย่าน Queen
street ที่เป็นถนนสายสาคัญย่านการค้า และตึกสาคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าว
ขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนั่บรถภ่านชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้
โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจานวนมาก หลังจากนั้นนาท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY
TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูก
สร้างที่สูงทีส่ ุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชม
ทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่
และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND GRAND MILLENNIUM หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (วันที่ 12 เมษายน 61)
เช้า

เที่ยง

อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON
MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ไตรภาค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กากับ เซอร์ปีเตอร์
แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์
ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นาชม
หมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจานวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก
ออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงาม
หน้าบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มี
ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจานวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุง
อาหารได้โดยการนาเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนือ
ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด นาท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะ
ใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่าน
ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้า
แกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
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ค่า

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

วันที่สี่ (วันที่ 13 เมษายน 61) โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ –
ไคร้สท์เชิร์ช
-เช้DฏฏฏW”ฏฏโ
สทเชิรช์ าในโรงแรม
า
รั“ฆไคร้
บประทานอาหารเช้
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง
มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ
ตามธรรมชาติ นาท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเข น้อย
ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้าหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจากนั้นนา ท่านเข้าชม ถ้าหนอน
เรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้าที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่ง
ดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่าคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนาท่านนั่ง
เรือเข้าไปในถ้าอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้าหินงอกหิน
ย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์
18.30 น.
ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ NZ565
19.55 น.
ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านชม
เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHRISTCHRUCH SUDIMA AIRPORT หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า (วันที่ 14 เมษายน 61)
เช้า

ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทา
ฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
บารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ เดินทางต่อสู่
ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้าในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่าน
เรียกว่าทะเลสาบสีน้านม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้าแข็งของภูเขาที่มีหิมะปก
คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้
ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้น
ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดใน
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เที่ยง

ค่า

ประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด นาท่านเดินทางผ่านชม
ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่
สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก
บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754
เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้าแข็งปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์
เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (วันที่ 15 เมษายน 61)
เช้า

เที่ยง

ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ควีนส์ทาวน์ ผ่านชม การกระโดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของ
โลกที่เปิดทาการให้นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาด
ไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้าอันใสและเชี่ยวกราดใต้
สะพาน (หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อเช็คราคา
และจองล่วงหน้า) จากนั้นนาท่านขึ้น เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS EARNSLAW
1912 ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 100 ปี ได้รับสมญานามว่า “LADY OF THE LAKE” แห่งทะเลสาบวาคาที
ปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อนให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโร
แมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้าใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงอีกฝั่งหนึ่งของ
ทะเลสาบซึ่งเป็น วอลเตอร์พีคฟาร์ม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
นาท่านสัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสด
สุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์มชมการสาธิตการตัดขนแกะ และ ให้ท่านได้อิสระในการเดินชม
ฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ นาท่านขึ้น กระเช้า
กอนโดล่าสู่ยอดเขา บ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัส
ความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขา
พร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว

ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ GRAND TOUR (Nth-Sth) 9D7N (TG) 10-18 APR 126,900_ http://www.gustotour.com/tour/country/14

5

(BWNZ013)

ค่า

รับประทานอาหารค่า แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีคพร้อมชมวิวอันสวยงาม
ของเมืองควีนส์ทาวน์
นาท่านเข้าสู่ที่พัก QUEENSTOWN MILLENNIUM หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (วันที่ 16 เมษายน 61)
เช้า

เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูงผ่านไร่องุ่นที่นามา
ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชม เมืองวานาก้า ริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟาก
หนึ่งของทะเลสาบที่ทาให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จากนั้นนาท่าเดินทาง
ต่อไปยังเมืองฮาสท์ ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงทีส่ วยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้าแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความ
สวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารน้าแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอด
ทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้าแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม
รับประทานอาหารค่าแบบตะวันตกในโรงแรม
นาท่านเดินเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด (วันที่ 17 เมษายน 61)
เช้า

เที่ยง

ค่า

ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า
หินสีเขียว นี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนาอานาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้อ
หยกเพื่อเป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ท่าน นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์
ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่ง
โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารัก
ยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองเข้าทาง
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า (วันที่ 18 เมษายน 61)
เช้า

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองไคร้สท์เชิร์ช
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09.00 น.
10.20 น.
13.10 น.
20.25 น.

เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ NZ530
ถึงสนามบินอ็อคแลนด์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องโดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
สู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ...

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

คณะผู้เดินทาง

10 -18 เมษายน 2561 ( สงกรานต์)
ราคารวมตั๋ว
10-18 เม.ย.61

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
(รวมตั๋วบินภายในประเทศ
แล้ว)

ผู้ใหญ่

126,900.- บาท

98,900.-บาท

เด็กพักกับ 1 ผู๎ใหญํ
เด็กพักกับ 2 ผู๎ใหญํมีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผู๎ใหญํไมํมีเตียง
ห๎องพักเดี่ยวเพิ่มทํานละ
ผู๎ใหญํ 3 ทํานตํอ 1 ห๎อง ทํานที่ 3 ลด

117,900.- บาท
108,900.- บาท
99,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

89,900.-บาท
81,900- บาท
76,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากทํานต๎องการยื่นวีซําเดี่ยวกรุณาจํายเพิ่ม 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็นต๎องใช๎พาสปอร์ตต๎องยื่นวีซํากํอนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น (เงื่อนไขการยื่นวีซําขึ้นอยูํ
กับเอกสารของทําน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎โดยสาร จํานวน 15 ทํานขึ้นไป หากผู๎โดยสารที่เป็นผู๎ใหญํต่ํากวํา 15 ทําน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** ในกรณีที่ออกตัว๋ แล๎วยกเลิกการเดินทางไมํสามารถคืนเงินคําตั๋วให๎ได๎ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่ นไขของตั๋วแบบหมูํคณะ
*** บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค๎าซื้อเองเพื่อตํอเที่ยวบินหรือคําเดินทางตําง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินลํา ช๎า หรือจํานวน
ผู๎เดินทางไมํครบตามจํานวน กรุ๏ปไมํสามารถออกเดินทางได๎
*** หากทํานต๎องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ๎งให๎เราทราบในตอนจองทัวร์หรือกํอน
เดินทางอยํางน๎อย 10 วัน เพื่อแจ๎งให๎สายการบินทราบแตํจะได๎ตามที่ขอหรือไมํขึ้นอยูํกับสายการบินจะพิจารณาให๎
*** โรงแรมเกาะใต๎จะเป็นแบบรีสอร์ทที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความปลอดภัยจาก
แผํนดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแตํละวัน
ทัวร์นิวซีแลนด์_NZ GRAND TOUR (Nth-Sth) 9D7N (TG) 10-18 APR 126,900_ http://www.gustotour.com/tour/country/14

7

(BWNZ013)

*** กรณีลูกค๎ามีวีซําอยูํแล๎ว หรือ มีบตั รอนุญาตให๎เข๎า-ออก ประเทศ โดยไมํต๎องยื่นวีซํา เชํน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบ
หรือคืนคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมํได๎รับอนุญาตเข๎าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ๎าหน๎าตรวจคนเข๎าเมือง
*** กรณีลูกค๎าจอยแลนด์ ไมํใช๎ตั๋ว ไมํได๎เดินทางพร๎อมคณะตั้งแตํเมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไมํทําประกันการเดินทางให๎ เนื่องจากไมํตรงตาม
เงื่อนไขตามกรมธรรม์
***ที่นั่งสาหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสุด(long leg seat)

อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส๎นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๏ท สตาร์
(JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับ
ตารางการบินในแต่ละวัน
 คําโรงแรมที่พัก (สองทํานตํอหนึ่งห๎อง), คํารถรับสํงระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คําอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได๎ระบุในรายการ, คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
 คํามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกํทํานตลอดการเดินทางในตํางประเทศ







คําประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้
เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค๎าเดินทางไปกํอนคณะ กรมธรรม์ประกันไมํคุ๎มครอง ต๎องทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค๎าสามารถจัดทําเองได๎ หรือกรุณา
ติดตํอสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไมํคุ๎มครองผู๎ที่อายุต่ํา กวํา 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
 ลูกค๎าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค๎าที่ไมํได๎เดินทางจากประเทศไทยพร๎อมกับกรุ๏ป บริษัทจะคืนคําประกันการเดินทางให๎ทํานละ 200 บาท

คําน้ํามันจากสายการบิน และคําภาษีสนามบิน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
ราคารวมวีซําแล๎ว กรณีมีวีซํานิวซีแลนด์อยูํแล๎ว คืนให๎ทํานละ 3,000 บาท
คําวีซํากรุ๏ปหรือครอบครัวแบบทํองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ
จําเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม
 คําทําหนังสือเดินทาง, คําทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว
 กรณีที่ตอ
๎ งมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต๎องขอเก็บคําแปลเอกสารเพิ่มตํางหากจากคําวีซํา
 คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกวําสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมตํอทําน)
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําเครื่องดื่มและคําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 คําอาหารที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ คําโทรศัพท์ คําซักรีด ฯลฯ
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
 คําทิปไกด์ คําทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจําย 2 เหรียญตํอวัน ตํอคน สํวนคําทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรม
ไมํมีเพราะควรยกกระเป๋าด๎วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสํวนใหญํไมํมีพนักงานยก
กระเป๋าเพียงพอ
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ไม่มีแจกน้ําดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
ไมํรวมคําอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสํวนใหญํโรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคํามัดจําเป็นจํานวน 30,000.- บาท ตํอการจองทัวร์หนึ่งทําน ทํานต๎องเตรียมเอกสารให๎ทาง
บริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทํานในการทําวีซํา กํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 21วัน หรือ ( 3 สัปดาห์ ) ในขอ
การทําวีซําเข๎าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารทํานลําช๎าไมํทันกําหนดหรือไมํครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกําหนดใน
เรื่องการงาน และการเงิน หรือการให๎ข๎อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทําให๎สถานทูตปฏิเสธการออกวีซํา บริษัทฯ จะขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคํามัดจําทั้งหมด หรือหากออกตั๋วแล๎ว บริษัทฯไมํสามารถคืนคําตั๋วได๎เพราะเป็นเงื่อนไขของ
สายการบิน
 สําหรับคําทัวร์สํวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 14 วันทําการ หากไมํได๎รับเงินครบ
ทั้งหมดกํอนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให๎บริการ

เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์ )
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
แจ๎งลํวงหน๎า 41 – 59 วัน กํอนเดินทาง หักคํามัดทํานละ 30,000 บาท
แจ๎งลํวงหน๎า 31 – 40 วัน กํอนเดินทาง หักคําใช๎จําย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง จะไมํมีการคืนเงินทั้งหมด

เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน
 รูปถําย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ๎าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูํ (ใช๎ภาษาอังกฤษเทํานั้น) สําเนาทะเบียนการค๎าถ๎าเป็นเจ๎าของกิจการ
- ประวัติการทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขโทรศัพท์

ข๎าราชการจะต๎องมีจดหมายรับรองจากต๎นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใช้สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วัน ทําการขึ้นอยู่กับสถานฑูต)
 เด็กอายุต่ํากวํา 16 ปี จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากผู๎ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต๎องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร๎อมเอกสาร
สําเนา ทะเบียนบ๎าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช๎
สําเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ๎ามีสําคัญมาก)
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กรณีถ๎าเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไมํเกิน 20 ปี เดินทางด๎วยกันสามารถยื่นวีซํารวมกันได๎เป็นวีซํา
ครอบครัว
กรุณาใสํหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ๎าน
หากทํานต๎องการใช๎หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกํอนเดินทางกับเรา กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข๎า
ไปในสถานทูตแล๎วไมํสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได๎จนกวําจะถึงกําหนดวันออกวีซํา
ระยะเวลาในการยื่นวีซําประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข๎าสถานทูตแล๎วไมํสามารถดึงออกมา
จากสถานทูตได๎จนกวําจะถึงวันกําหนดรับเลํม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จําเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททั้งเล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นแล้วต้องมีเวลา
นําเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วันทําการในการมาแปะ
ผลวีซ่า หากทํานไมํแจ๎งให๎ทราบ บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
 1. หากทํานถูกปฏิเสธการออกวีซํา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้อง
ขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซําลําช๎าไมํทันกําหนดวันเดินทาง
สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
 3.
หากทางสถานทูตแจ๎งวําเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซําอันเนื่องมาจากการใช๎หลักฐานปลอม บิดเบือนข๎อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตยกเลิกวีซําของ
ทําน ขึ้นอยูกํ ับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซํานั้นขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแคํตัวแทนยื่นวีซําไมํสามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได๎ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทํานที่มีเอกสารพร๎อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทํอ งเที่ยว
ยังตามเอกสารที่ระบุเทํานั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กําหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น ท่องเที่ยว***

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยืนวีซา่ ของท่าน
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน่าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส่าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .............................................. .......
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................... .... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี -ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................... มือถือ .............................................. .....
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ......................โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง)
ข้อมูลส่วนตัวเพิมเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..................................................
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