BW Romantic South Island Tour 7 Days
ไคร้ สท์ เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ ทาวน์ - วานาก้า
ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์ อลั ไพน์ - ล่ องเรื อชมวาฬทีไ่ คคูร่า
พิ เศษ !!! ทานอาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ บนยอดเขา+ชมวิ วเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารไทย 1 มือ้

กำหนดกำรเดินทำง

15 – 21 พฤษภำคม 2562 (วิสำขบูชำ) //
19 -25 มิถุนำยน 2562 // 12 – 18 กรกฎำคม 2562
07 – 13 สิงหำคม 2562 // 12 -18 กันยำยน 2562
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ITINERARY

DAY

1
2

3

วันแรกของการเดินทาง
09.00 น.
12.15 น.
15.40 น.
19.45 น.

TWIZEL
HOTEL
QUEENST
OWN
HOTEL

4

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์
กลาเซียร์

FOX
GLACIER
HOTEL

5

ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์
อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิรช์

CHRISTCH
RUCH
HOTEL

6

ไคร้สทเชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไ่ คคูร่า
ไคร้สท์เชิรช์

CHRISTCH
RUCH
HOTEL

7

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับพร้ อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
ออกเดินทำงสู่สิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975
เดินทำงถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทำงสู่ ไคร้สท์เชิรช์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 297

วันทีส่ องของการเดินทาง
09.30 น.

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์
ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ ุนขั ต้อน
แกะ- ทไวเซิล
ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ – นัง่
กระเช้าขึ้ นสู่ยอดเขาบ๊อบ พีคส์ พร้อมทาน
อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

HOTEL

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั – ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ -ทไวเซิล
เดินทำงถึงเมืองไคร้ สท์เชิร์ช เกำะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสำม
ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั
เมืองที่อยู่ทุง่ รำบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอำชีพทำฟำร์มเลี้ยงแกะ หรือ
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เทีย่ ง

มองผ่ำน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

ฟำร์มวัว ให้ ทำ่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็ นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม
ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่นตุก๊ ตำแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบนำ้ ในทะเลสำบมีสี
เขียวอมฟ้ ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำทะเลสำบสีนำ้ นม สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ ธำตุผสมกับ
ธำรนำ้ แข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุ สาวรียส์ ุนขั
ต้อนแกะ ที่เจ้ ำของฟำร์ มให้ ควำมสำคัญ มำกเพรำะช่วยเจ้ ำของในกำรต้ อนแกะใน
ฟำร์มอันกว้ ำงใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่ำนจะได้ เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHURCH OF
GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ใน
กำรกำร ประกอบพิธที ำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน หำกท่ำน เข้ ำไป ด้ ำน ใน
หน้ ำต่ำงออกมำด้ ำนนอกแล้ วท่ำนจะประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอด
เขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ให้ ท่ำนแวะจุด
ชมวิ ว ของทะเลสาบที่ ส ำมำรถมองเห็น ยอดเขำเม้ ำ ท์ ค้ ุ ก สวยที่ สุ ด ของ อุ ท ยาน
แห่ งชาติเม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขำเม้ ำท์ค้ ุกที่โดดเด่ น
ด้ วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรนำ้ แข็งปกคลุมตลอดปี

ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – นังกระเช้
่
าขึ้ นยอดเขา
พร้อมทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ+ชมวิวของเมืองควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนที่รำบสูง ผ่ำนเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวน
ผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ ทำ่ นได้ แวะซื้อผลไม้ สด แห้ งและแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
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หลังจำกนั้นหำกมีเวลำ นำท่ำนซื้ อทัวร์นอกรายการสาหรับการนังเรื
่ อเร็วเจ็ ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
 เจ็ ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมำให้ ว่ิงด้ วยควำมเร็วและ
หมุนได้ 360 องศำ พร้ อมคนขับที่มีควำมชำนำญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่ำนที่น่ังเรือมีควำม
ตื่นเต้ นและสนุกสุด ๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้
 ชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัว เป็ นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทำกำรให้
นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้ นนี้จนมีช่ ือเสียงไปทั่วโลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลำด
ไม่ได้ เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้ วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนำ้ อันใส
และเชี่ยวกรำดใต้ สะพำน
(การนังเรื
่ อเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่า
จะทาได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึ งขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจานวนจานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่
เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สาหรับผูท้ ี่นงรถไปคั
ั่
นเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นสามารถ
ี้
เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้ อ
ของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)

นำท่ำนขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พคี เป็ นกระเช้ ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ
730 เมตร ท่ำนจะได้ สมั ผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ ทำวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ท่ำนจะมองเห็น
อำคำรบ้ ำนเรือนที่ปลูกสร้ ำงตำมไหล่เขำพร้ อมกับทะเลสำบวำคำทีปูท่สี วยงำมด้ ำนล่ำง ชมยอดวิว
เมืองที่สวยงำม

คา่

รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติพร้อมชมวิวอันสวยงาม
ของเมืองควีนส์ทาวน์
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นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม HOLIDAY INN QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็ น
ภูเขำสูง ผ่ำนไร่องุ่นที่นำมำผลิตไวน์ท่มี ีช่ ือเสียงก่อนเข้ ำสู่เมืองวำนำก้ ำ แวะชมเมือง
วานาก้า ริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเู ขำสูงอยู่อกี ฟำกหนึ่งของทะเลสำบที่ทำให้
เป็ นเมืองที่มีทศั นียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่อกี เมืองของนิวซีแลนด์ จำกนั้นำเดินทำง
ต่อไปยัง เมืองฮำสท์ผ่ำนทะเลสำบและภูเขำสูงที่สวยงำมเป็ นภำพที่ทำ่ นจะประทับใจ
ตลอดสองข้ ำงทำง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถิน่
นำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธำรนำ้ แข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์
เนชั่นแนลปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์
ของธำรนำ้ แข็งที่เคลื่อนลงมำอย่ำงต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่ำงไม่
หยุด ธำรนำ้ แข็งสีขำวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกดอันงดงำม

เทีย่ ง

คา่

รับประทานอาหารคา่ แบบตะวันตก
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก GLACIER COUNTRY HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์

ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตสีเขียวหรือหยก ชำวเมำรี
เชื่อกันว่ำว่ำหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษำควำมสงบ แข็งแรงและจะนำอำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระ
เชิญท่านเลือกซื้ อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
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คา่

นำท่ำนเดินทำงสู่ สถานนีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRANIN) ให้ ทำ่ นนั่ง รถไฟท
รานซ์อลั ไพน์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำแอลป์
แห่งซีกโลกใต้ ท่ไี ด้ รับกำรกล่ำวขำนว่ำ เป็ นเส้ นทำงซึ่งโอบล้ อมด้ วยภูเขำหิมะ
และต้ นไม้ หลำกสีเปลี่ยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกับภูเขำเขียวขจีและ
ฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเล็มหญ้ ำชื่นชมทิวทิศน์อนั งดงำมดั่งภำพวำด
เพลิดเพลินไปตลอดสองข้ ำงทำง
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่

ไคร้สท์เชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไ่ คคูร่า – ไคร้สท์เชิรช์

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงขึ้นทำงตอนเหนือของเกำะใต้ สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆน่ำรักริมฝั่งทะเลทำง
ตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็ นศูนย์กลำงของเมืองท่ำเรือล่ำปลำวำฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922
และยังเป็ นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมำะสำหรับกำรเพำะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ำมีช่ ือเสียงด้ ำน
กำรจัดทัวร์ชมปลำวำฬเป็ นอย่ำงมำก และยังเป็ นเจ้ ำแรกในนิวซีแลนด์จัดให้ มีทวั ร์ชมปลำวำฬ
(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีทมี่ พี ายุ หรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือ
ได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ทจี่ องเอาไว้ แลสาหรับเด็กอายุตา่ กว่า 4 ขวบไม่
อนุญาตให้ขึ้นเรือเพือ่ ความปลอดภัย)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนลงเรือยอร์ชลำใหญ่ท่มี ีควำมจุได้ ถึง 40-50 คน สู่กลำงทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์
กำรผจญภัย ชมปลำวำฬยักษ์พันธุส์ เปริ์ม ซึ่งเป็ นสัตว์ท่สี ง่ำงำมที่สดุ ของโลกในธรรมชำติอย่ำงใกล้ ชิด
ท่ำนอำจจะพบกับปลำโลมำสีเทำ นกทะเลหลำก
ชนิดแมวนำ้
และอำจจะยังได้ ชมปลำวำฬอีก
หลำกหลำยพันธุ์ท่แี วะเวียนเข้ ำมำเยือนชำยฝั่งใน
บำงฤดูกำลอีกด้ วย
(ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชัว่ โมง)
จำกนั้นเดินทำงกลับสู่เมืองไคร้ สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจี น
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง
เช้า
10.50 น.
17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
เหิรฟ้ ำสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 298
เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 978
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ
*******************************

กำหนดกำรเดินทำง

อัตราค่าบริ การ
15 – 21 พฤษภำคม 2562 (วิสำขบูชำ) //
19 - 25 มิถุนำยน 2562 // 12 – 18 กรกฎำคม 2562
07 – 13 สิงหำคม 2562 // 12 -18 กันยำยน 2562
คณะผู้เดิ นทาง

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2 -3 ท่าน/ห้อง
97,900.- บาท
61,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
93,900.- บาท
57,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
89,900.- บาท
53,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
74,900.- บาท
48,900.- บาท
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
15,900.- บาท
15,900.- บาท
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด
2,000.- บาท
2,000.- บาท
ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 3,500 บาท หรือมีเหตุ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วี
ซ่าขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิม่ ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปได้ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
์
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
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*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่า ช้า
หรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบิน
ทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพื่อความปลอดภัยจาก
แผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทน่ี งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋วของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ เนื่องจากเหนือการควบคุมของเรา
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ทีน่ งส
ั ่ าหรับกรุ๊ปทีเ่ ราจองเป็ นทีน่ งทั
ั ่ วไปแบบหมู
่
่คณะ ไม่ใช่ทน่ี งด้
ั ่ านหน้าสุด (long leg seat) ทางสายการบินจะจัดทีน่ งตามความ
ั่
เหมาะสม
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบิ นสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทาประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทาเองได้ หรือ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่า กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทาประกันเพิม่ )
 ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าทีไ่ ม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทาประกันกับทางบริษทั ฯ หรือทาประกันการเดินทางเ
 ลูกค้าทีจ่ อยแลนด์ ทีอ่ าศัยอยู่ใหนประเทศนัน้ ๆ อยูแ่ ล้ว ไม่คมุ้ ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที 15 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการ
บินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

7. ราคารวมวีซา่ แล้ว กรณีมวี ซี ่านิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 3,500 บาท
หรือ จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม
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อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2. กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
5. ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋ าที่
โรงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มี
พนักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
8. ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
10. ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากตั ๋วทีใ่ ช้เป็ นตั ๋วกรุ๊ป ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีส่ ายการบินกาหนด
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
1. ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21
วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
4. สาหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท งั ้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันท าการ หากไม่ได้รบั เงินครบ
ทัง้ หมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการให้บริการ
์

เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์ )
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรื อไม่
สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
2. แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 30,000 บาท
3. แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
4. แจ้งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดิ นทาง จะไม่มีการคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษทั ฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ
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ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้
ท่านได้ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบ
หรือตัวผูโ้ ดยสารเองตอบคาถามไม่ชดั เจน รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า
เมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย นอกจากนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 25-30 วัน หากมีการขอเอกสารเพิม่ เติมจะต้องเลื่อนวันรับผลวีซ่าออกไปอีก
ขณะนี้ ตวั แทนพิ จารณาวีซ่าได้ย้ายไปเมืองปักกิ่ ง ประเทศจีน ทุกอย่างต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และ
การพิจารณาอาจจะนานกว่าเดิม รบกวนทุกท่านเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
และยื่นเอกสารผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า (TTSERVICE New Zealand) ยังต้องนาเล่มพาสปอร์ตไปรูดเล่มเหมือนเดิม
แต่จะไม่นาเล่มเข้าสถานฑูต ส่วนผลวีซ่าจะส่งมาทางทีบ่ ริษทั ฯ เป็ น E-Visa (กระดาษ A4)
**หากท่านใดต้องการใช้พาสปอร์ต เพื่อเดินทางรบกวนแจ้งกับบริษทั ฯ ล่วงหน้า เพื่อดาเนินการคืนท่านกลับไป**
หมายเหตุ บริษทั ฯ จะดาเนิ นการยื่นวีซ่าแบบกรุป๊ หรือแบบครอบครัวเท่านัน้ หากท่านใดต้องใช้
พาสปอร์ต จาเป็ นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท/ท่าน

1 หนั งสื อเดิ นทาง (Passport) ที่ เหลื ออายุใช้ งานได้ เกิ น 6 เดื อนขึ้นไป พร้อมสาเนา 1 ชุด และมีหน้ าว่างติดกัน
อย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า รบกวนถ่ายเรคคอร์ดในเล่มแนบมาด้วย
2 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ วครึ่ง หรือ 2 นิ้ ว
3. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) **ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ **
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่อื ของ แต่ละ
สถานฑูต) **ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ **
หากเป็ นภาษาไทย หรือ ทะเบียนการค้าภาษาไทย ต้องแปลที่ สถาบันที่ ได้รบั รองการแปลที่ ถกู ต้องตามสถานฑูต
ต้องการเท่านัน้
3.1 กรณี ที่เป็ นพนั กงานบริ ษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิ สาหกิ จ : ใช้ หนังสือรับรองการทางานของบริ ษัทที่
ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันทีเ่ ริม่ เข้าทางาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
3.2 กรณี ผ้เู ดิ นทางเป็ นเจ้าของกิ จการ/เจ้าของร้านค้า: ใช้ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั ฯ หรือ สาเนาทะเบียน
พาณิชย์ ทีม่ รี ายชือ่ ผูเ้ ดินทางและวัตถุประสงค์ของบริษทั (ทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณี เกษี ยณอายุ: ใช้ หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทางาน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรือ
พิมพ์โดยผูเ้ ดินทาง เป็ นภาษาอังกฤษ โดยระบุวนั ที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาการทางานและ
เงินเดือนล่าสุด พร้อมแนบ สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ (ถ้ามี)
3.4 กรณี เป็ นนักเรียนนักศึกษา: ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานัน้ ว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุชนั ้ ปี ท่ี
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ศึกษา พิ มพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั น้ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ กรณีปิ ดเทอมใช้สาเนาบัตรนักเรียน พร้อม
แปลภาษาอังกฤษ
3.5 กรณี เป็ นแม่ ค้า, ท าธุรกิ จส่ วนตัว, ท าอาชี พ อิ ส ระ ต้องพิม พ์ หนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับอาชีพ ปั จจุบนั เป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยชี้แจ้งว่า ค้าขายเกีย่ วกับอะไร ร้านค้าตัง้ อยู่ทใ่ี ด เปิ ดดาเนินการมาแล้วกีป่ ี มีรายได้ต่อเดือน
เท่าไร พร้อมแนบ สาเนาเกี่ยวกับการเสียภาษี มาด้วย
4. หลักฐานการเงิ น (ประเภทออมทรัพย์)
4.1 ขอสเตทเมนท์ (Bank statement) เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั น้ ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
หนั งสื อรับรองสถานะทางการเงิ น (Bank Certificate) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุช่อื เจ้าของบัญชีท่ี
ถูกต้องตรงตรงตามหน้าพาสปอร์ต พร้อมประทับตราจากธนาคาร (ทุกท่านต้องมีหลักฐานการเงินในการยืน่ วีซ่า)
4.2 กรณี ที่เดิ นทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย
ให้ บุคคลในครอบครัวด้ วย (Bank Guarantee) เป็ นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี -ภรรยา
หากมีก ารเงิน ในบัญ ชีน้ อ ย ฝ่ ายที่ม ีก ารเงิน มากกว่ า จะต้ อ งท าจดหมายรับ รองการเงิน พร้อ มระบุ ช่ือ และ
ความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย )
5. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร / สาเนาเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
(ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ.. ต้องแปลจากสถาบันที่ ได้รบั รองการแปลที่ ถกู ต้องเท่านัน้
6. สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
8. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 16 ปี บริ บรู ณ์ :
8.1 สูติบตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ ได้รบั รองการแปลเท่านัน้ )
8.2 หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยิ นยอมจากบิดา หรือ มารดา ผู้ที่ไม่ได้เดิ นทางไป
ด้วย โดยให้ทางอาเภอออกให้เท่านัน้ เป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ
8.3 หากไม่ได้เดินทางทัง้ บิดาและมารดา พร้อมกันทัง้ คู่ จะต้องมีหนังสือยิ นยอมจากบิดา และ มารดาทัง้ คู่
อนุญาตให้เดิ นทางกับใคร โดยให้ทางอาเภอออกให้เท่านัน้ เป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
9. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (เพือ่ กรอกฟอร์มในการ
ยืน่ วีซ่า)
กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
์
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
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2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จ จริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
์
ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไป
ท่องเทีย่ วยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นท่ องเทีย่ ว***

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในฟอร์ มวีซ่า สาคัญมาก ข้ อให้ ทุกท่ านตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .................................................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
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โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริ งจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรื อออกไม่ทนั วันเดินทาง)
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............ห้ อง หรือ (DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.6 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
อื่นๆ............................................................

ไม่ทำนสัตว์ปีก

ทำนมังสำวิรัส

*** ทีน่ งส
ั ่ าหรับกรุ๊ปทีเ่ ราจองเป็ นทีน่ งทั
ั ่ วไปแบบหมู
่
่คณะ ไม่ใช่ทน่ี งด้
ั ่ านหน้าสุด (long leg seat)
ทางสายการบินจะจัดทีน่ งตามความเหมาะสม
ั่
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