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 ชมอ็ อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึง่ ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นเมืองทีส่ าคัญทางด้านการค้า การศึกษา
 โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก
 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็ นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือ
ของชาวเมารี ชมบ่อน้าพุ ร้อน บ่อโคลนเดือด
 เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาเทร้า และชมสัตว์พ้นื เมืองของ
นิวซีแลนด์
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึง่ ของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ
 ทะเลสาบเทาโป เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นแหล่งที่อาศัยของปลาเทร้าสี
รุ้งอาศัยอยู่
 ถ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้าทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับดัง่ ดวงดาว
บนท้องฟ้า
 หมูบ่ า้ นของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่
ถ่ายทาภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท
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สิ งหาคม - กันยายน 2559

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 491
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ ง – นัง่ เรือข้ามฝากไป ที่
เดวอนฟอร์ต
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองนําท่าน
เดินทางสู่ตวั เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (1)
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่ง และเป็ นเมืองทีส่ าํ คัญทางด้าน
การค้า การศึกษา การเงิน นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวทีส่ วยงามเต็มไปด้วยเรือ
นับร้อยลํา ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทงั ้ เมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360
องศา จากนัน้ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งและเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยบนถนนค
วีนส์ ซึง่ เป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด จากนัน้ นําท่านขึน้ เรือข้ามฝากจาก
เมืองอ๊อคแลนด์ส่ทู ่าเรือเดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ผ่านชมอ่าวทีเ่ ต็มไปด้วย
เรือใบและผืนนํ้ าสีฟ้าครามของอ่าวอ๊อคแลนด์จนถึงท่าเรือ
เดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนรวมถึงร้านกาแฟทีน่ารักร้านค้าที่
ขายงานศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็ นภาพวาด ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านเครือ่ งแก้ว ตามแนวถนน
วิคตอเรีย จากนัน้ ให้ท่านเดินขึน้ ไปชมวิวของเมืองทีเ่ ม้าท์วคิ ตอเรียที่สามารถมองเห็นวิวทีส่ วยงาม
อีกมุมของเมืองอ๊อคแลนด์
รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั HAMILTON SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิ ท และฟาร์ม – โรโตรัว – ชมศูนย์วฒ
ั นธรรม
ของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารคํา่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยีย่ มชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท
( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานที่
ถ่ายทําภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรือ่ ง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ
เดอะ ฮอบบิท ขอผูก้ ํากับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ช่นื ชมพืน้ ทีอ่ ั
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นสวยงามของฟาร์มเลีย้ งแกะ ทีม่ พี น้ื ทีม่ ากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิว
ทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา นํา
ชมหมูบ่ า้ นฮอบบิทในภาพยนตร์ดงั เรือ่ ง The Hobbit มีจาํ นวน 44 หลัง
แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้า
และบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก (4)
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พทีช่ าวเมารีอาศัยอยูเ่ ป็ น
จํานวนมากเพราะเป็ นเมืองทีม่ คี วามร้อนจากใต้ดนิ ทีส่ ามารถปรุงอาหารได้โดยการนําเนื้อสัตว์ไปฝงั
ในดินทีม่ คี วามร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัว
ยังเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ ําคัญของเกาะเหนือทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมากทีส่ ุด นําท่านสู่ TE PUIA ซึง่ เป็น
ศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอ
เครือ่ งนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํ้าพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด สิง่ มหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ จากพลังความร้อนใต้พภิ พที่
พวยพุ่งจากพืน้ ดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารทีป่ รุงแบบชาวเมารี (5) พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
โรโตรัว– เรนโบว์ สปริ งส์ – อโกรโดม –ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี – ทะเลสาบเทาโป ชมนํ้าตกฮูก้า
– ชมการกระโดดบันจี้ – โรโตรัว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
นําท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของ
เมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆทีเ่ ดินเรียงรายบนเวทีให้ท่าน
ชมและแสดงความสามารถของแกะทีม่ คี วามแตกต่างกันของสายพันธุต์ ่างๆ
ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจ
กับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (7)
จากนัน้ เดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึง่ เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นแหล่ง
ทีอ่ ยูข่ องปลาเทร้าสีรงุ้ นําท่านชมนํ้าตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ําไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ
และข้ามชัน้ หินสูง 11 เมตร กลายเป็นนํ้าตกทีส่ วยงามยามต้องแสงแดด
นอกจากนี้ยงั ไห้ท่านได้ชมการนัง่ เรือเร็วเจ็ทโบ๊ท
ทีต่ ่นื เต้นของเกาะ
เหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ทีเ่ ป็ นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความ
กล้าจากนักท่องเทีย่ วทัวโลกเมื
่
อ่ มาเยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจ็ทโบ๊ทและ
การกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจะร่วมสนุก
กับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
เดินทางกลับเมืองโรโตรัว นําท่านเดินทางสู่ เรน
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โบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรกั ษ์พนั ปลาเทร้า ทีม่ ปี ลาเทร้านับหมืน่ ตัวจาก
ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้นเฟิรน์ สีเงินซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ
นิวซีแลนด์
รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
โรโตรัว – ถํา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)
นําท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลีย้ งแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์ม
วัว และเนินเขาน้อยใหญ่ส่เู มืองไวโตโม่ทม่ี ถี ้ําหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บคี วิ ณ ภัตตาคาร (10)
จากนัน้ นําท่านเข้าชม ถํา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่ หี นอนเรืองแสง
เปล่งประกายระยิบระยับเป็ นล้าน ๆ ตัว ดังดวงดาวบนท้
่
องฟ้ายามคํ่า
คืนนับเป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติทห่ี าดูได้ยาก โดยไกด์ทอ้ งถิน่ จะนําท่านนัง่ เรือเข้าไปในถํ้าอันเงียบสงบอันเป็ นทีอ่ ยูข่ อง
หนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความ งดงามของถํ้าหินงอกหินย้อยที่
เกิดขึน้ ตามธรรมชาติเป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกี แห่ง
ทีพ่ ลาดไม่ได้ หลังจากนัน้ นําท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้
อปปิ้งเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึง่ บนถนนควีนส์ ซึง่ เป็ นแหล่งขาย
สินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซือ้ หรือจะเข้าชมคาสิโนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ประเทศนิวซีแลนด์อกี ด้วย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารไทย (11)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั AUCKLAND CITY HOBSON HOTEL หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (12)
ให้ท่านได้อสิ ระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท หรือจะเล่นคาสิในที่
ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศนิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์
ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน TG492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
**************************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิ งหาคม-กันยายน 2559
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พั ก ร่ ว ม กั บ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียง
9-14,23-28 สิ งหาคม 2559
63,900
55,900

เด็กอายุ 2-11 ปี พักเดี่ยว
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
ไม่มีเตียง
53,900
6,900

6-11,20-25 กันยายน 2559

53,900

63,900

55,900

6,900

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)
2.
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการที่
ระบุ
3.
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
4.
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เฉพาะผูท้ เ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
( เงือ่ นไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย )
6.
ค่านํ้ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 และบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปลีย่ นราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิม่ ขึน้ หลังจากนี้
7.
ค่าวีซ่ากรุป๊ หรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดีย่ วจ่ายเพิม่ 2,500 บาท
หรือ จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยน่ ื พร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิม่
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2.
กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
3.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
5.
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
6.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
7.
ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที
โรงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วน
ใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
8.
ไม่มแี จกนํ้าดื่มบนรถและไม่รวมกระเป๋า
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ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01-222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเดินทาง
5.
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศ
นิวซีแลนด์ก่อน 21 วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่ านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิ วซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสาย
การบิ นและผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นค่ามัดจําทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั ๋วเครื่องบิ น ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้ าซึ่ งไม่สามารถเรียกเงิ นคืนได้
หากผูเ้ ดิ นทางยกเลิ กหรือไม่สามารถเดิ นทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
 แจ้งล่วงหน้า 31-50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 20,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 21-30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
 แจ้งล่วงหน้า 1-20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มก
ี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด รวมถึงหากยกเลิกในวันเดินทาง หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15
ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
2. ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
3. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากจํานวนผูโ้ ดยสารตํ่ากว่า 15 ผูใ้ หญ่
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
4. บริษทั ฯของสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหากสายการบินเปลีย่ นแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
5. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับ
คณะเราหากเทีย่ วบินล่าช้า หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
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6. หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบ
ในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่
ขึน้ อยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
7. กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ น
ดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
8. กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เ มืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาํ ประกันการ
เดินทางให้ เนื่องจากไม่ตรงตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์
เอกสารในการขอวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2.
รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว
3.
สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของ
กิจการ
5.
ประวัตกิ ารทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทัง้ หมด รวมถึง ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
6.
ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
7.
หลักฐานการเงิ น ใช้สาํ เนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement
ย้อนหลัง 6 เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทําการขึ้นอยู่กบั สถานฑูต)
8.
เด็กอายุต่าํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อม
เอกสารสําเนา ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
9.
หลักฐานประวัตกิ ารศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง)
กรณีปิดเทอมใช้สาํ เนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒบิ ตั ร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
10. ใบเปลีย่ นชื่อ (ถ้ามีสาํ คัญมาก)
11. กรณีถา้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้
เป็นวีซ่าครอบครัว
12. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
13. หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน่
หนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวี
ซ่า
14. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ น่ื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถ
ดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน
จําเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริ ษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่น
เป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่ านัน้ แล้วต้องมีเวลานําเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทําการใน
การมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้ น
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กรณี ถกู ปฎิ เสธวีซ่า
1.
หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการ
ยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้ องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2.
หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไป
แล้ว และทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3.
หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน
ข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์
ทัง้ หมด
4.
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
วีซ่าของท่าน ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความ
ประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ ขอไว้ข้างต้ นให้ครบตามที่ กาํ หนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่น
ขอวีซ่า
**** ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริ ษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตาม
เงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว***
**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
(ข้อมูลตรงนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สําคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริ ง แล้วส่งกลับให้
เจ้าหน้ าที่)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเ่ กิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
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4. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ...................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ..................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจั จุบนั .............................................. ตําแหน่ ง .....................................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ .........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ นิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกัน
อยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ทบ่ี า้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลทีจ่ ะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุ
สถาบันการศึกษา ..................................................................................
ทีอ่ ยู่ .........................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สาํ คัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทําให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนั วันเดินทาง)
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่ มเติ ม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............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)
10.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรสั
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..............................................

