ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

BW Wonderful Milford Sound tour 6 days
ไคร้ สท์ เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ ทาวน์ นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค
ล่ องเรือชมความงามทีม่ ลิ ฟอร์ ด ซาวน์
***พิ เศษ กุ้งมังกร และ เป๋าฮื้อทะเลใต้ ***

กาหนดการเดิ นทาง

16 – 21 / 23 – 28 มกราคม 2558
13 -18 / 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2558
7 -12 / 26 – 31 มีนาคม 2558

วันแรก

กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ - ไคร้สท์เชิ รช์

10.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิ นสิ งคโปร์
แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 975
เดินทางถึง สิ งคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่องบิน
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิ รช์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 297

12.30 น.
16.05 น.
19.45 น.

วันที่ สอง
10.30 น.

เที่ ยง

คา่

ไคร้สท์เชิ รช์ - แอชเบอร์ตนั – ทะเลสาบเทคาโป
เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิรช์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลัง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองทีอ่ ยูท่ ุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รที ค่ี นส่วนใหญ่มอี าชีพ
ทําฟาร์มเลีย้ งแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่ นได้แวะช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่ นื นํ้ามีสเี ขียวอมฟ้า สีพเิ ศษนี้เกิด
จากแร่ธาตุผสมกับธารนํ้าแข็งของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่
ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ ทีช่ าวนิวซีแลนด์ทท่ี าํ ฟาร์มให้
ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และ
ใกล้ๆกันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ทเ่ี ล็กทีส่ ดุ ในประเทศ
นิวซีแลนด์ทย่ี งั คงใช้ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่ หากท่านเข้าไปด้านในสามารถมองผ่านหน้าต่าง
ออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทีส่ วยงาม
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั MACKENZIE COUNTRY INN หรือเที ยบเท่า
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วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง

คา่
วันที่ สี่
เช้า

ทะเลสาบเทคาโป – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – นัง่ กระเช้ากอนโดล่าขึน้ ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ทีม่ คี วามงดงามดังภาพวาด
่
แวะจุดชมวิว
ของ อุทยานแห่งชาติ เม้าท์ค้กุ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิรน์ แอลป์ นําท่านเดิน
ทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนทีร่ าบสูงแคนเทอร์เบอร์ร ี ผ่านเมืองค
รอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทา่ นได้แวะซือ้ ผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานา
ชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทางต่อสูค่ วีนส์ทาวน์ผา่ นชมการกระโดดบันจี้ที่สะพาน
คาวารัวเป็ นการกระโดดบันจีแ้ ห่งแรกของโลกทีเ่ ปิ ดทําการให้นกั ท่องเทีย่ วทํา
กิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชอ่ื เสียงไปทัวโลกและเป็
่
นกิจกรรมทีจ่ ะพลาดไม่ได้เมือ่
ท่านมาเทีย่ วนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สูพ่ น้ื นํ้าอันใส
และเชีย่ วกราดใต้สะพาน ( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดด
บันจี้ กรุณาติ ดต่อทัวร์หน้ าทัวร์เพือ่ เช็คราคาและจองล่วงหน้ า ) จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
เมืองทีส่ วยงามริมทะเลสาบวาคาทีปทู โ่ี อบล้อมด้วยภูเขาสูงขาวโพลนไปด้วยหิมะบนยอดเขาในฤดูหนาวนํ้าใน
ทะเลสาบทีใ่ สสะอาดและควีนส์ทาวน์ยงั เป็ นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ทร่ี า้ นค้าเปิ ดให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งในยาม
คํ่าคืนถึง 3 ทุม่ ทุกวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สมั ผัสความ
สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทงั ้ เมืองในมุมสูงทีท่ า่ นจะมองเห็นอาคาร
บ้านเรือนทีป่ ลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปทู ส่ี วยงาม
ด้านล่างพร้อมชมยอดเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว จากนัน้ ให้ทา่ นได้
อิสระในการช้อปปิ้ งหรือเดินเล่นริมทะเลสาบวาคาทีปทู ส่ี วยงามด้วยนํ้าใสสะอาด
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิ ลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสูม่ ลิ ฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึง่ เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่เป็ น
อันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตปา่ พรุ ปา่
เบญจพรรณ ทุง่ กว้าง เข้าสูว่ นอุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD
SOUND) ในดินแดนส่วนทีเ่ ป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึง่ ถูกประกาศให้เป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติ ของขัวโลกใต้
้
ซง่ึ มีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือ
ภูมปิ ระเทศแบบทะเลทีเ่ คยเป็ นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให้น้ําท่วม
แทนทีก่ ลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามทีส่ ร้างโดยธรรมชาติ
ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่ สราวกระจก เป็ นทะเลสาบทีท่ ่านจะสามารถ
มองสะท้อนภาพภูเขา ซึง่ เป็ นวิวอยู่เบือ้ งล่าง และให้ท่านดืม่ นํ้าแร่บริสทุ ธิจาก
์
ธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมนํ้าตกทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ท่ี CHASM
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คา่

นาท่านล่องเรือสาราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของ
สายนํ้าตกอันสูงตระหง่านของ นํ้าตกโบเวน ซึง่ มีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวนํ้านอนอาบแดดบนโขดหินอย่าง
สบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนัน้ ล่องเรือกลับสูท่ ่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ช
ปรับอากาศกลับสูเ่ มืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN HOTEL หรือเที ยบเท่า
วันที่ ห้า

ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิ รช์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง

คา่

นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆทีย่ งั คงรักษาบรรยากาศของยุคตื่น
ทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แต่เป็ นการพบทองเพียงระยะสัน้ ๆ เชิญท่าน
ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกและเลือกซือ้ ของพืน้ เมืองเป็ นของฝาก นําท่านเดินทางผ่าน
เมืองครอมเวลล์ ให้ทา่ นได้แวะซือ้ ผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ ก่อนเข้าสูเ่ ขตที่
ราบสูงแม๊คเคนซีแ่ วะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆทีส่ วยงามบนทีร่ าบสูงทีส่ วยงาม
ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ทีม่ คี วามงดงามดังภาพวาด
่
อุทยาน
แห่งชาติ เม้าท์ค้กุ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ อาโอรากิ ( Aoraki National Park )
และเป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิรน์ แอลป์ ยอดเขาเม้าท์คกุ้ ทีม่ คี วามสูงถึง
3,754 เมตร ยอดเขาทีม่ หี มิ ะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอดปี ท่านสามารถเลือกซือ้
ทัวร์หรือกิจกรรมการนังเฮลิ
่ คอปเตอร์สธู่ ารนํ้าแข็งทัสมานทีท่ า่ นได้สมั ผัสความงาม
ของธารนํ้าแข็งด้วยตัวท่านเอง ( การนัง่ เฮลิ คอปเตอร์ส่ธู ารน้ าแข็งทัสมาน เป็ น
ทัวร์นอกรายการ สาหรับท่ านที ส่ นใจกรุณาติ ดต่อหัวหน้ าทัวร์) เดินทางต่อไปยัง
เมืองแอชเบอร์ตนั ้ ทีเ่ ต็มไปด้วยฟาร์มเลีย้ งแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซือ้ ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากครีมบํารุงผิว ไม่ว่าจะเป็ นลา
โนลีน ครีม หรือโลชันบํ
่ ารุงผิว จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูก้งุ มังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั ELMS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

วันที่ หก
เช้า

ไคร้สท์เชิ รช์ – สิ งคโปร์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

11.50 น.
17.40 น.
18.50 น.
20.05 น.

หลังอาหารนําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์
เหิรฟ้าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลีย่ นเครื่องบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 978
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
*********************
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อัตราค่าบริการ
คณะผูเ้ ดิ นทาง

ราคารวมตั ๋ว
มกราคม 2558

ราคารวมตั ๋ว
กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

78,900.- บาท
74,900.- บาท
40,900.- บาท
74,900.- บาท
70,900.- บาท
38,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
71,900.- บาท
67,900.- บาท
34,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
68,900.- บาท
64,900.- บาท
32,900.- บาท
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
7,900.- บาท
7,900.- บาท
7,900.- บาท
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
1,000.- บาท
1,000.- บาท
1,000.- บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม วีซ่ากรุ๊ป 3,190 บาท และวีซ่ ่ าเดี่ยว 5,590 บาท หรืออาจจะเปลีย่ นแปลราคาขึน้ อยู่ทสี่ ถานทูต
กาหนด ( ขึ้นอยูก่ บั เอกสารของลูกค้าและความพร้อมว่าควรจะยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปหรื อวีซ่าเดี่ยว)
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่

*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรี สอร์ทที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว
นอกจากนี้การเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติที่นงั่ รถยาวในแต่ละวัน
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ
่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
 ค่าน้ ามันจากสายการบิน 8 ตุลาคม 2557 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบินหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ฃ วีซา
่ กรุ๊ป 3,100 บาท ต่อท่าน(ยื่นพร้อมกันทัง้ คณะใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทําการ และเข้า
ประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกัน )วีซ่าเดีย่ ว 5,500 บาทต่อท่าน
 กรณีทต
่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
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ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร
่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยก
กระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 ทางบริษท
ั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 10,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 ท่านต้องเตรีย มเอกสารให้ท างบริษท
ั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วัน
ทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 หากท่ านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแ ลนด์ล่าช้า ไม่ท น
ั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
 สําหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษท
ั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หากไม่ได้รบั เงินครบทัง้ หมดก่อน
วันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการให้บริการ
์
การยกเลิ ก
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 20 – 45 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 11 – 19 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท หากออกตั ๋วแล้วจะไม่คนื เงินค่าตั ๋ว หรือกรณี
ทีถ่ ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจํา 20,000 บาทหรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด


หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่ี
กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจํานวน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัวผูโ้ ดยสารเองตอบ
คําถามไม่ชดั เจนและไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการ
บินระหว่างประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ํากว่า 6 เดือน
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ทีท่ าํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
- ประวัติการทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
5
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หลักฐานการเงิ น ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน
(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึน้ อยู่กบั สถานฑูต)
เด็กอายุต่าํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อมเอกสารสําเนา
ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
หลักฐานประวัติการศึกษา (สาหรับเด็กนักเรี ยน/นักศึกษา) อาทิ หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน(ตัวจริ ง) กรณี ปิดเทอมใช้สาเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรี ยน ใบรายงานจากโรงเรี ยน
ใบเปลีย่ นชื่อ (ถ้ามีสาํ คัญมาก)
กรณีถา้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบตุ รอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ นวีซ่าครอบครัว
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปใน
สถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ ่นื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่
วีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริษทั ทัง้ เล่มเพือ่ ยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลานาเล่มพาสปอร์ตเข้า
ไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้อง
์
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึน้ อยู่กบั ทาง
์
บริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ กรุ๊ป***
*** วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดิ นทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านัน้ ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ 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) ...................................................................................
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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) ...........................................................................................................................
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 ท่าน (TWN / 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)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) ..................................................
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