BW… PARADISE TOUR (NEW YEAR CELEBRATION) by SQ
เกาะเหนื อ – เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน
 อ็อคแลนด์ – โรโตรัว- เทาโปทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศ
 ไครสต์เชิรช์ - ชมเมือง- ทะเลสาบพูคากิ – ทะเลสาบเทคาโป ล่องเรือชมโลมาที่
เมืองอะคารัว
 ดะนี ดิน - ชมปราสารทลาร์นัคแห่งเมืองดะนี ดิน
 ชมโชว์การแสดงของชาวพืน้ เมืองเมารี
พิเศษ !!! เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิรฟ์ + กุ้งมังกรรสเลิศ
ชิมปลาแซลมอนที่ฟาร์ม / และพิเศษ..อาหารไทย 1 มือ้ + อาหารญี่ปนุ่ 1 มือ้

กําหนดการเดินทาง 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปี ใหม่)
DAY
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ITINERARY

1
2

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – อ็อคแลนด์
อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – สกายทาวเวอร์

3

หมู่บา้ นฮอบบิท – อโกรโดม – โรโตรัว

4

โรโตรัว – ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี – ทะเลสาบเทาโป – อ็อค
แลนด์

5

อ็อคแลนด์ - ดะนีดิน - ชมปราสาทลาร์นคั

6

ดะนีดิน – เมารากิ – โอมาราม่า – ฟาร์มปลาแซลมอน –
ทะเลสาบเทคาโป –ฮนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ – แอชเบอร์ตนั

7

แอชเบอร์ต้ นั – ไครสต์เชิรช์ ชมเมือง

8

ไครสต์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ช็อปปิ้ งไครสต์
เชิรช์

9

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงค์โปร์ – กรุงเทพฯ
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ตารางเที่ยวบิน
วันบิน

เมือง

เที่ยวบิน

เวลา

ระยะเวลาบิน

วันที่ 1

25 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ (BKK-SIN)

SQ977

15.40-19.15

2.25 ชัวโมง
่

วันที่ 2

25 ธันวาคม 2561 สิงคโปร์-อ็อคแลนด์ (SIN-AKL)

SQ285

22.25-13.20+1

9.40 ชัวโมง
่

วันที่ 4

29 ธันวาคม 2561 อ็อคแลนด์-ดะนีดนิ (AKL-DUD)

NZ675

1220-1410

1.20 ชัวโมง
่

วันที่ 9

2 มกราคม 2562 ไครสต์ทเ์ ชิรช์ -สิงคโปร์ (CHC-SIN)

SQ298

12.00-17.40

10.50 ชัวโมง
่

วันที่ 9

2 มกราคม 2562 สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (SIN-BKK)

SQ978

18.45-20.10

2.25 ชัวโมง
่

วันแรก (25 ธันวาคม 2561)
กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – อ็อคแลนด์
12.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์ เตอร์
สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
15.40 น.
เหิรฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 977
19.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สิ งคโปร์ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ งบิน
22.25 น.
ออกเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 285
วันที่สอง (26 ธันวาคม 2561)
อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – สกายทาวเวอร์
13.20 น.
เดินทางถึงสนามบิ นนานาชาติ เมืองอ็อคแลนด์ เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองนําท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งของ
ประเทศ โดยเป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา
การเงิน นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่แสนงดงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา
ชมสะพานฮาร์เบอร์
นําท่านผ่านชมย่าน Queen Street เป็ นถนนสายสําคัญย่านการค้า
และตึกสําคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ทีไ่ ด้รบั การกล่าว
ขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนับรถภ่
่
านชม Parnell Rose Garden สวนทีร่ วมพรรณไม้ และ
ดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็ นจํานวนมาก
หลังจากนัน้ นําท่านขึน้ ชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ทีส่ ูงถึง 328 เมตร โดดเด่น
เป็ นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็ นสิง่ ปลูกสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในซีกโลกใต้
เปิ ดให้บริการตัง้ แต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมือง
โอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ สกายซิต้ี
คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ทีเ่ ปิ ดให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่ ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่
และโรงแรม เรียกได้วา่ มีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ
ค ่า
รับประทานค ่า ณ.ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั AUCKLAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม (27 ธันวาคม 2561 )
หมูบ่ ้านฮอบบิ ท – อโกรโดม – โรโตรัว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยีย่ มชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท (HOBBITON MOVIE
SET) สัมผัส ประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรือ่ ง
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผูก้ ํากับ เซอร์ปี
เตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชน่ื ชมพืน้ ทีอ่ นั สวยงามของฟาร์มเลีย้ ง
แกะ ทีม่ พี น้ื ทีม่ ากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของ
เทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นําชม
หมู่บา้ นฮอบบิทในภาพยนตร์ดงั เรื่อง The Hobbit มีจํานวน 44
หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูก
ดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไป
ด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
เพราะเป็ นเมืองทีม่ คี วามร้อนจากใต้ดนิ ทีส่ ามารถปรุงอาหารได้
โดยการนําเนื้อสัตว์ไปฝั งในดินทีม่ คี วามร้อนสูงจนกว่าจะสุก
อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมือง
โรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญของเกาะเหนือทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมามากทีส่ ดุ
นําท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดง
ของแกะพันธุต์ ่างๆทีเ่ ดินเรียงรายบนเวทีให้ทา่ น ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่าน
สัมผัสถึงความน่ารักของการป้ อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขน
แกะ และการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั ROTORUA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค ่า
รับประทานอาหารทีป่ รุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพืน้ เมืองเมารี
วันที่สี่ (28 ธันวาคม 2561)
โรโตรัว – ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี – ทะเลสาบเทาโป – อ็อคแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็ นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการ
ฝีมอื ของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม
พร้อมชมบ่อนํ้าพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด สิง่ มหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ จากพลัง
ความร้อนใต้พภิ พทีพ่ วยพุ่งจากพืน้ ดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตาม
ธรรมชาติ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารอาหารไทย
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จากนัน้ เดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ น
แหล่งทีอ่ ยูข่ องปลาเทร้าสีรงุ้ นําท่านชมนํ้าตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ําไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขา
แคบ ๆ และข้ามชัน้ หินสูง 11 เมตร กลายเป็ นนํ้าตกทีส่ วยงามยามต้องแสงแดด
นอกจากนี้ยงั ไห้ท่านได้ชมการนัง่ เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ทีต่ ่นื เต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดด
บันจีท้ เ่ี ป็ นกีฬายอดนิยมเพือ่ ทดสอบความกล้าจากนักท่องเทีย่ วทัวโลกเมื
่
อ่ มาเยือนนิวซีแลนด์

ค ่า

(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจะร่วมสนุกกับ
กิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ให้ท่านได้อสิ ระในการช้อปปิ้ งชมเมืองหรือจะเล่นคาสิโนตาม
อัธยาศัย
รับประทานค ่า ณ.ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั AUCKLAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (29 ธันวาคม 2561 ) อ็อคแลนด์ - ดะนี ดิน - ชมปราสาทลาร์นัค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางออกจากโรงแรม เพื่อไปยังท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองอ็อคแลนด์ ให้ท่านทํา
การเช็คอินทีเ่ ค้าท์เตอร์สายการบิน แอร์นิวซีแลนด์
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน แบบญีป่ นุ่ ณ ร้านอาหารในสนามบิ น
12.20 น.
ออกเดินทางสู่เมืองดะนีดนิ โดยสายการบิน แอร์นิวซีแบนด์ เที่ยวบิ นที่ NZ675
14.10 น.
เดินทางถึงสนามบิ นเมืองดะนี ดิน นําท่านเข้าสู่ตวั เมืองดะนีดนิ เมืองทีเ่ คยเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุดใน
นิวซีแลนด์ในยุคตื่นทองและได้ชอ่ื ว่าเป็ นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์ผา่ นชม
สถานทีส่ ําคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้ าทีเ่ ก่าแก่ผา่ นชม
สวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดนิ ทีต่ กแต่งอย่างสวยงาม นําท่านชม
ปราสาทลาร์นัค (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์
แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็ นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์
ใช้เวลาหลายปี ในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตาให้
ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในทีส่ วยงาม อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย ปราสาทแห่งนี้อยู่บนเนิน
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ค ่า

เขาสูงทีท่ ่านสามารถมองจากหน้าต่างเห็นวิวอันงดงามของอ่าวโอทาโกแห่งเมืองดะนีดนิ และท้อง
ทะเลอันสวยงาม
รับประทานอาหารค ่า แบบตะวันตก ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม DUNEDIN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (30 ธันวาคม 2561 ) ดะนี ดิน – เมารากิ – โอมาราม่า – ฟาร์มปลาแซลมอน – ทะเลสาบเทคาโป –
อนุสาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ – แอชเบอร์ตนั
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางจากเมืองดะนีดนิ สู่หาดเมารากิทม่ี ลี กั ษณะหาดทรายมีหนิ รูปทรงแปลกตาทีห่ าชมได้
ยากและไม่มที ไ่ี ดเหมือน มีลกั ษณะเป็ นลูกกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลปก
คลุมกลาดเกลือ่ นไปทัวพื
่ น้ ทีห่ าดทรายและโขดหิน โดยคลื่นนํ้าทะเลที่
พัดสาดขึน้ ลงหาดนี้อยู่เป็ นประจําสมํ่าเสมอเป็ นเวลาหลายหมื่นปี ทํา
ให้มนั เป็ นสิง่ มหัศจรรย์อย่างหนึ่งทีธ่ รรมชาติของนิวซีแลนด์ได้รงั สรรค์
ขึน้ ต่อจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองโอมาราม่าอันเป็ นประตูสู่ 2
ทะเลสาบทีง่ ามลือชือ่ ประดุจภาพเขียนของจิตรกรลือชือ่ คือทะเลสาบปู
คากิกบั ทะเลสาบเทคาโป
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิ ว
นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแซลม่อน ทีค่ ุณภาพสูงและรสชาติเยื่ยมเป็ น
ฟาร์มแซลม่อนทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ทา่ น
ได้ลม้ิ รสแซลม่อนแสนอร่อยหรือจะซื้อเป็ นของฝากคนทางบ้านก็เป็ นที่
ยอดนิยมอย่างมากจากนัน้ นําท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ทีม่ คี วามงดงามดังภาพวาด
่
แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติ เม้าท์ค้กุ บริเวณเทือกเขาเซาท์
เทิรน์ แอลป์ ยอดเขาเม้าท์คกุ้ ที่มคี วามสูงถึง 3,754 เมตร บนปลายสุด
ของยอดเขามีหมิ ะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอดปี เดินทางต่อสู่
ทะเลสาบเทคาโป ทีส่ วยงามและเงียบสงบนํ้าในทะเลสาบมีสเี ขียวอม
ฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ํานม สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสม
กับธารนํ้าแข็งของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ
ทีเ่ จ้าของฟาร์มให้
ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่
และใกล้ๆกันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ทเ่ี ล็ก
ทีส่ ุดในประเทศนิวซีแลนด์ทย่ี งั คงใช้ในการ
การประกอบพิธที างศาสนาอยูจ่ ากอดีต
จนถึงปั จจุบนั หากท่านเข้าไปด้านในมอง
ผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะ
ประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและ
ยอดเขาทีส่ วยงามราวกับภาพวาด
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จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองทีอ่ ยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รที ค่ี นส่วนใหญ่มอี าชีพทํา
ฟาร์มเลีย้ งแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์บํารุงผิว
เซรัม่ ครีมลาโนลิน หรือจะชือ้ ของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ
รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) แอชเบอร์ตนั ้ – ไครสต์เชิ รช์ ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางจากเมืองแอชเบอร์ตนั ้ เข้าสู่เมืองไครสต์เชิรช์ นําท่านชม แอนตาร์กติ กเซน
เตอร์ โดยเป็ นพิพทิ ภัณฑ์ทเ่ี ป็ นแหล่งรวบรวมความรู้
เกีย่ วกับทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็ นทวีปทีถ่ ูกปกคลุม
ด้วยนํ้าแข็งอยู่ทางใต้สุดของโลกห่างจากประเทศ
นิวซีแลนด์ไปประมาณ 5,000 กิโลเมตร ภายในจะมี
การนิทรรศการจัดแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ทใ่ี ช้อยู่ใน
ทวีปแห่งนี้รวมถึงสัตว์ทอ่ี าศัยอยู่ อาทินกเพนกวินส์จกั รพรรดิ อิสระให้ท่านชมภายในพิพทิ ภัณฑ์
และร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายใน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านชม เมืองไคร้สท์เชิ รช์ ทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชม
สวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการ
ประจําเมือง ชมความงามของ แม่นํ้าเอ
ว่อน (AVON) ทีไ่ หลผ่านกลางเมืองอย่าง
สงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไป
ตามสายนํ้าทีไ่ หลเอื่อย มีกงิ่ หลิวระย้าอยู่
เหนือนํ้า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผูด้ ไี ม่มผี ดิ เทีย่ วชมสวนพฤกษศาสตร์
จากนัน้ นําท่านขึน้ สู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงทีท่ า่ นจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของเมืองไคร้สท์เชิรช์
ค ่า
รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารอาหารจีน (พิ เศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้ + กุ้งมังกรรสเลิ ศ)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่แปด (1 มกราคม 2562)
ไครสต์เชิ รช์ – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ช็อปปิ้ งไครสต์เชิ รช์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิรช์ สู่ เมืองอะคารัว เมืองทีโ่ รแมนติ
กแบบฝรังเศสเมื
่
องเดียวในนิวซีแลนด์ ชาวฝรังเศสตั
่
ง้ รกรากในปี ค.ศ.
1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวทีย่ งั มีรา้ นอาหารและถนนต่างๆทีม่ ขี อ่ื
เป็ นภาษาฝรังเศสที
่
ใ่ ช้มาจนถึงปั จจุบนั จากนัน้ นําท่านล่องเรือชมโลมา
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เฮกเตอร์ตวั เล็กแสนน่ารัก สําหรับตัวผูต้ วั มีความยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร
แลนํ้าหนักอยู่ท่ี 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ในอ่าวแห่งนี้
และบริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็ นมิตรกับคนและชอบว่ายเล่นใกล้
ๆ เรือทําให้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลากระโดดหรือว่าย
ตามผิวนํ้าและอาหารในอ่านแห่งนี้ทม่ี ปี ลาชุกชุม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําท่านกลับเมืองไคร้สท์เชิ รช์ ชมเมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญานาม
ว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมอาคารบ้ านเรือนที่กาหลังก่อน
สร้ างขึ้นมาใหม่เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อหลายปี ก่อน บางแห่งยังมี
ร่องรอยความเสียหายให้ เห็นสลับกับอาคารสมัยใหม่ท่สี ร้ างขึ้นมา
มากมาย และอิสระช้ อปปิ้ งเลือกซื้อของฝากที่ระลึก
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า (2 มกราคม 2562) ไคร้สท์เชิ รช์ – สิ งค์โปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิรช์
12.00 น.
เหิรฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 298
17.40 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์ แวะเปลีย่ นเครื่องบิน
18.45 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 978
20.10 น.
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมสิ มุทรปราการ... โดยสวัสดิภาพ
****************************************
]
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กําหนดการเดิ นทาง 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปี ใหม่)

อัตราค่าบริการ
ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

119,900.- บาท
108,900.- บาท
97,900.- บาท

85,900.- บาท
79,900.- บาท
74,900.- บาท
69,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

คณะผูเ้ ดิ นทาง

ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด

91,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซา่ ครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซา่ เดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500
บาท หรือมีเหตุจําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซา่ กรุ๊ปหรือ
ครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วีซา่ ขึน้ อยู่กบั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)

** จองด่วน เพราะเป็ นเทศการปี ใหม่ จะปิดกรุป๊ ก่อนเดินทาง 45 วัน **
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการเลื
อ่ นการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
์
*** ในกรณีทอี่ อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงือ่ นไขของตั ๋วแบบ
หมูค่ ณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพือ่ ต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ล่าช้า หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะ
พิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพือ่ ความ
ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทนี่ งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลูกค้ามีวซี า่ อยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซา่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินจิ ของเจ้าหน้าตรวจคน
เข้าเมือง
*** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาํ ประกันการเดินทางให้
เนื่องจากไม่ตรงตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์
*** ทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งจะเป็ นแบบกรุ๊ปโดยทางสายการบินจะจัดให้เป็ นกลุม่ ไม่ใช่ที่นัง่ แบบด้านหน้ าสุด (No long leg seat )
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
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ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.( รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )
ค่านํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที 23 มิถนุ ายน 2561 บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษี
์
นํ้ามันของสายการบินหากมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หลังจากนี้
ค่าวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท
หรือ จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 กรณีทต
ี่ อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซา่
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กิ นกว่าสายการบิ นกําหนด (30 กิ โลกรัม สําหรับสายการบิ น
ระหว่างประเทศและ 23 กิ โลกรัม สําหรับบินภายในประเทศ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร
่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์รถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนีย มควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนีย มควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 ค่าทิปคนยกประเป๋ าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพือ
่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
 ไม่มีแจกนํ้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึง่ ท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพือ่ อํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซา่ เข้าประเทศนิวซีแลนด์กอ่ น 21
วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซา่ เข้าประเทศนิวซีแลนด์ลา่ ช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และ
ผลวีซา่ ของท่านไม่ผา่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
สําหรับส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทําการสําหรับท่านที่
รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อน
วันเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริ การ
เมือ่ ท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงือ่ นไขและยอมรับข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้ หมดของทางบริษทั ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
การยกเลิ ก(ปี ใหม่)
 แจ้งยกเลิกก่อ นการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 30,000.- บาท.
 แจ้งยกเลิ กล่วงหน้ า 46 -59 วัน ก่อนเดิ นทาง ยึดค่ามัดจําทัง้ หมด 30,000.-บาท
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- กรณี ที่ถกู ปฏิ เสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ขอยึดค่ามัดจําทัง้ หมด
- กรณี ออกตั ๋วแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าตั ๋ว
แจ้งยกเลิ กล่วงหน้ า 1 - 45 วัน ก่อนเดิ นทาง ไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาล
ปี ใหม่เราจ่ายเงิ นล่วงหน้ าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดิ นทาง 1 เดือน )
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่ม ี
การคืนเงินทัง้ หมด

หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวก
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
- ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินให้ทา่ นได้ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูต
ปฏิเสธออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเองทีใ่ ห้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามทีส่ ถาทูตกําหนด หรือการที่
ท่านให้ขอ้ มูลส่วนตัวทีเ่ ป็ นเท็จในการขอวีซา่
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย บริษทั ฯจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศไทยทีท่ า่ นออกตั ๋วเองเพือ่ ต่อเครือ่ งในกรณีทสี่ ายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่านิ วซีแลนด์
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่า
ํ กว่า 6 เดือน และถ่ายสําเนาหน้ าที่มีการเดิ นทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติ ดมา
ทัง้ หมด (สําคัญมาก)
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ทีท่ าํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้า ของกิจการ
- ประวัตกิ ารทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทัง้ หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิ น ใช้สา
ํ เนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement
ย้อนหลัง 6 เดือน (การยื่นวีซ่าในช่วงเทศกาลปี ใหม่ประมาณ 25-30 วัน ทําการขึ้นอยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอายุต่า
ํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุ ญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อม
เอกสารสําเนา ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัตก
ิ ารศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้สาํ เนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒบิ ตั ร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลีย
่ นชือ่ (ถ้ามีสาํ คัญมาก)
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กรณีถา้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยืน่ วีซา่ รวมกันได้เป็ นวี
ซ่าครอบครัว
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอืน่ ก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน่ หนังสือ
เดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซา่
ระยะเวลาในการยืน่ วีซา่ เทศการปี ใหม่ 25-30 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ น่ื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถ
ดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน
จําเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริ ษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่า
เดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลานําเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวี
ซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซา
่ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่น
์
คําร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซา
่ ล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว
และทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 3.
หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน
ข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซา่ ท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 4. กรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวี
์
ซ่าของท่าน ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี า่ นัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซา่ ไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทาง
ไปท่องเทีย่ วยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาํ หนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริ ษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะ
ยื่นท่องเที่ยว**
**** เมือ่ ท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชือ่ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเ่ กิด .........................................
3. ชือ่ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชือ่ สถานทีท่ าํ งาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ทที่ าํ งาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่ มรส
ชือ่ -นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปี เกิด .................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพท์ทบี่ า้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลทีจ่ ะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชือ่ -นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชือ่ -นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ทีอ่ ยู่
......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่ มเติ ม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดีย่ ว) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่ ……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ …….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ …….....ห้อง (ไม่มเี ตียง)
10.4 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรสั
อืน่ ๆ.............................................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................
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13. ต้องการเลือกทีน่ ง.........................................................(ริ
ั่
มทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อืน่ ๆ) ไม่ใช่ทนี่ งั ่ ด้านหน้า (No long
leg seat)
(ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ ตามทีร่ เี ควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทาง
กรุ๊ปทัวร์เป็นหลัก)
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