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DE-NZ03 : ทวัรน์วิซแีลนด ์เกาะเหนอื 6 วนั 4 คนื (TG) 
 

 
 

 
� อ็อคแลนด ์เมอืงที	ใหญอ่ันดับหนึ	งของประเทศนวิซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงที	สําคัญทางดา้นการคา้ 

การศกึษา  
� โรโตรวั เมอืงที	เต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศัยอยูเ่ป็นจํานวนมาก 
� ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA) ซึ	งเป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมอืของชาว

เมาร ีชมบอ่นํ1าพรุอ้น บอ่โคลนเดอืด 
� เรนโบว ์สปรงิ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุป์ลาเทรา้ และชมสตัวพ์ื1นเมอืงของ

นวิซแีลนด ์
� อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลี1ยงแกะใหญแ่หง่หนึ	งของเมอืงโรโตรัว ชมการแสดงของแกะ

พันธุต์า่งๆ 
� ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบที	ใหญท่ี	สดุของประเทศนวิซแีลนดแ์ละเป็นแหลง่ที	อาศัยของปลาเทรา้

สรีุง้อาศัยอยู ่ 
��  ถํ Cาหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถํ1าที	มหีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกายระยบิระยับดั	ง

ดวงดาวบนทอ้งฟ้า  
��  หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สมัผัสประสบการณ์เบื1องหลังของสถานที	

ถา่ยทําภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยักษ์ เรื	อง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ   
 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ  - อ็อคแลนด ์
16.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที	 ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ ช ัCน 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 2  แถว D เคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทย (TG) เจา้หนา้ที	คอยตอ้นรับและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
18.45 น.  เหริฟ้าสู ่อ็อคแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์ โดยเที	ยวบนิที	  TG 491  
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วนัทีSสอง  อ็อคแลนด ์ชมเมอืง - สะพานฮารเ์บอร ์- ยา่นควนีส ์สตรที ชอ้ปปิC ง -  
  น ัSงเรอืขา้มฝากไปทีSเดวอนฟอรต์ 
10.45 น.  เดนิทางถงึ เมอืงอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืง 
เทีSยง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 

ชมเมอืงอ็อคแลนด ์เมอืงที	ใหญอ่นัดับหนึ	ง และเป็นเมอืงที	สําคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ นําทา่นชม
ทา่เรอืรมิอา่วที	สวยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ยลํา ชม สะพานฮารเ์บอร ์ชม เขาอเีดน ภเูขาไฟที	ดบัแลว้ สามารถ
มองเห็นทวิทศันข์องเมอืงอ็อคแลนดแ์ลนดท์ั 1งเมอืงไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ 360 องศา จากนั1นใหท้า่นไดช้อ้ปปิ1งและ
เลอืกซื1อสนิคา้ตามอธัยาศยับนถนนควนีส ์ ซึ	งเป็นแหลง่ขายสนิคา้นานาชนดิ  จากนั1นนําทา่นขึ1นเรอืขา้มฝากจาก
เมอืงออ๊คแลนดส์ู ่ทา่เรอืเดวอนฟอรต์ ใหท้า่นไดผ้า่นชมอา่วที	เต็มไปดว้ยเรอืใบและผนืนํ1าสฟ้ีาครามของอา่วออ๊ค
แลนดจ์นถงึทา่เรอื 
เดวอนฟอรต์ใหท้า่นไดช้มอาคารบา้นเรอืนรวมถงึรา้นกาแฟทน่ีารักรา้นคา้ที	ขายงานศลิปะมากมายไมว่า่จะเป็น
ภาพวาด รา้นขายของที	ระลกึ รา้นเครื	องแกว้ ตามแนวถนนวคิตอเรยี จากนั1นใหท้า่นเดนิขึ1นไปชมววิของเมอืงที	
เมา้ทว์คิตอเรยีที	สามารถมองเห็นววิที	สวยงามอกีมมุของเมอืงออ๊คแลนด ์ 

คํSา  รบัประทานอาหารคํSา  อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี	พัก  AUCKLAND CITY HOBSON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีSสาม  อ็อคแลนด ์-  มาตามาตา - หมูบ่า้นชาวฮอบบทิ -  โรโตรวั - ศนูยว์ฒันธรรมของชาวเมาร ี-  
การแสดงของชาวเมาร ี + พรอ้มอาหารคํSา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา เยี	ยมชม หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สมัผัส
ประสบการณ์เบื1องหลงัของสถานที	ถา่ยทําภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยักษ์ เรื	อง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ 
ฮอบบทิ ขอผูกํ้ากบั เซอรปี์เตอร ์แจ๊คสนั ใหท้า่นไดช้ื	นชมพื1นที	อนัสวยงามของฟารม์เลี1ยงแกะ ที	มพีื1นที	มากกวา่พัน
เอเคอร ์ประกอบกบัววิทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์(Kaimai Ranges) อนัตระการตา  
นําชม หมูบ่า้นฮอบบทิ ในภาพยนตรด์งัเรื	อง The Hobbit มจํีานวน 44 หลงั แตล่ะหลงัถกูออกแบบใหแ้ตกตา่งกนั
ไป บางหลงัก็ปกคลมุไปดว้ยหญา้และบางหลงัก็ปลกูดอกไมส้วยงามหนา้บา้น 

เทีSยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   
จากนั1นเดนิทางสู ่เมอืงโรโตรวั เมอืงที	เต็มไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพที	ชาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมากเพราะ
เป็นเมอืงที	มคีวามรอ้นจากใตด้นิที	สามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการนําเนื1อสตัวไ์ปฝังในดนิที	มคีวามรอ้นสงูจนกวา่จะสกุ 
อาหารนี1ชาวเมารเีรยีกวา่แฮงง ิ(HANGI) นอกจากนี1เมอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืงทอ่งเที	ยวที	สําคัญของเกาะเหนอืที	
นักทอ่งเที	ยวนยิมมากที	สดุ นําทา่นสู ่TE PUIA ซึ	งเป็นศนูยว์ัฒนธรรมและศนูยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมอืของชาว
เมาร ีอาท ิการแกะสลกัไม ้และการทอเครื	องนุ่งหม่ พรอ้มชมบอ่นํ1าพุรอ้น บอ่โคลนเดอืด สิ	งมหัศจรรยท์ี	เกดิขึ1นจาก
พลงัความรอ้นใตพ้ภิพที	พวยพุ่งจากพื1นดนิโดยผสมแร่ธาตตุา่งๆ ตามธรรมชาต ิ 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี	พัก  ROTORUA SUDIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
คํSา  รบัประทานอาหารทีSปรุงแบบชาวเมาร ี พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมาร ี 
 

วนัทีSส ีS     โรโตรวั - เรนโบว ์สปรงิส ์- อโกรโดม - ศนูยว์ฒันธรรมเมาร ี- ทะเลสาบเทาโป -  
นํ Cาตกฮกูา้ -  ชมการกระโดดบนัจีC - โรโตรวั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เรนโบว ์สปรงิ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พนัปลาเทรา้ ที	มปีลาเทรา้นับหมื	นตวั
จากทะเลสาบมาวางไขต่ามธรรมชาต ิและทา่นยังสามารถชมตน้เฟิรน์สเีงนิซึ	งเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ
นวิซแีลนด ์นําทา่นสู ่อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลี1ยงแกะใหญแ่หง่หนึ	งของเมอืงโรโตรัว ชมการแสดง
ของแกะพันธุต์า่งๆที	เดนิเรยีงรายบนเวทใีหท้า่นชมและแสดงความสามารถของแกะที	มคีวามแตกตา่งกนัของสาย
พันธุต์า่งๆ ใหท้า่นสมัผัสถงึความน่ารักของการป้อนอาหารเจา้แกะตวันอ้ย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขน
แกะ และการตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้ 

เทีSยง  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
 จากนั1นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเทาโป ซึ	งเป็นทะเลสาบที	ใหญ่ที	สดุของประเทศนวิซแีลนดแ์ละเป็นแหลง่ที	อยูข่อง
ปลาเทรา้สรีุง้ นําทา่นชม นํ Cาตกฮูกา้ อนังดงามของแมนํ่1าไวคาโตกระโจนผา่นชอ่งเขาแคบ ๆ และขา้มชั 1นหนิสงู 11 
เมตร กลายเป็นนํ1าตกที	สวยงามยามตอ้งแสงแดด นอกจากนี1ยังไหท้า่นไดช้มการน ัSงเรอืเร็วเจ็ทโบท๊ ที	ตื	นเตน้ของ
เกาะเหนอื และ ชมการกระโดดบนัจีC ที	เป็นกฬีายอดนยิมเพื	อทดสอบความกลา้จากนักทอ่งเที	ยวทั	วโลกเมื	อมา
เยอืนนวิซแีลนด ์(รายการเจ็ทโบท๊และการกระโดดบนัจี1 เป็นทัวรน์อกรายการ สําหรับทา่นที	ตอ้งการจะร่วมสนุกกับ
กจิกรรมตา่งๆ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัร)์  
นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงโรโตรวั 
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คํ	า  รับประทานอาหารคํ	า  อาหารจนี ณ ภัตตาคาร 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี	พัก  ROTORUA SUDIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีSหา้  โรโตรวั - ถํ Cาหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่ - อ็อคแลนด ์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผา่นฟารม์เลี1ยงแกะ ฟารม์กวาง ฟารม์วัว และเนนิ 
  เขานอ้ยใหญ่สูเ่มอืงไวโตโม่ที	มถํี1าหนอนเรอืงแสงอนัเป็นแหลง่ทอ่งเที	ยวที	มชี ื	อเสยีง 
เทีSยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ บารบ์คีวิ ณ ภตัตาคาร 

 จากนั1นนําทา่นเขา้ชม ถํ Cาหนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถํ1าที	มหีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกาย
ระยบิระยับเป็นลา้น ๆ ตวั ดั	งดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามคํ	า คนืนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี	หาดไูดย้าก โดย
ไกดท์อ้งถิ	นจะนําทา่นนั	งเรอืเขา้ไปในถํ1าอนัเงยีบสงบอนัเป็นที	อยูข่องหนอนเรอืงแสงและทา่นจะไดช้มความ
 งดงามของถํ1าหนิงอกหนิยอ้ยที	เกดิขึ1นตามธรรมชาตเิป็นสถานที	ทอ่งเที	ยวยอดนยิมของนวิซแีลนดอ์กีแหง่ที	พลาด
ไมไ่ด ้หลงัจากนั1นนําทา่นกลับ เมอืงอ็อคแลนด ์อสิระใหท้า่นได ้ชอ้ปปิ1งเลอืกซื1อสนิคา้ตา่งๆ ตามอธัยาศยั ซึ	งบน
ถนนควนีส ์ซึ	งเป็นแหลง่ขายสนิคา้นานาชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซื1อหรอืจะเขา้ชมคาสโินที	ใหญ่ที	สดุในประเทศ
นวิซแีลนดอ์กีดว้ย 

คํSา  รบัประทานอาหารคํSา  ณ รา้นอาหารไทย   
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี	พัก  AUCKLAND CITY HOBSON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีSหก   อ็อคแลนด ์ - กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ใหท้า่นไดอ้สิระตามอธัยาศยัหรอืจะเดนิเลน่รมิอา่ว ชอ้ปปิC งยา่นควนีสส์ตรที  หรอืจะเลน่คาสใินที	ใหญท่ี	สดุใน
ประเทศนวิซแีลนด ์ จากนั1นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตขิองเมอืงออ๊คแลนด ์ 

13.10 น. ออกเดนิสูก่รุงเทพฯ โดยเที	ยวบนิ TG492 
20.25 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ ... โดยสวสัดภิาพ 
     

************************************* 

 

 

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

ทวัรน์วิซแีลนด ์เกาะเหนอื 6 วนั 4 คนื (TG) 

ผูใ้หญ ่เร ิSมตน้ทา่นละ 59,900 บาท 
สมาชกิ (DE Member) ลด 500 บาท 

เด็ก (ตํSากวา่ 11 ปี) ลด 
* พักรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

4,000 บาท 

เด็ก (ตํSากวา่ 11 ปี) ลด 
* พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีง) 

7,000 บาท 

เด็ก (ตํSากวา่ 11 ปี) ลด 
* พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีง) 

8,000 บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง  ทา่นทีS 3 ลด 1,000 บาท 

ไมเ่อาต ัfวเครืSองบนิ (ผูใ้หญ)่ ลด 23,000 บาท 

พกัเดีSยว เพิSม 6,900 บาท 
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อตัรานีCไมร่วม  วซีา่กรุป๊ 3,000 บาท และวีSซา่เดีSยว  5,200 บาท หรอือาจจะเปลีSยนแปลราคาขึCนอยูท่ ีSสถานทตู
กําหนด (ขึCนอยูก่บัเอกสารของลกูคา้และความพรอ้มวา่ควรจะยืSนวซีา่กรุป๊หรอืวซีา่เดีSยว)   

 
 
 
*** ราคานี1บรษัิทฯขอสงวนสทิธิaในการเปลี	ยนแปลงราคาตามภาษีนํ1ามันของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแตล่ะครั1งจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 15 ทา่นขึ1นไป หากผูโ้ดยสารที	เป็นผูใ้หญตํ่	ากวา่ 15 ทา่น บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิaในการเลื	อนการเดนิทาง หรอื เปลี	ยนแปลงราคา 
*** ในกรณีที	ออกตัcวแลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัcวใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื	อนไขของตัcวแบบหมูค่ณะ 
*** บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในเรื	องตัcวที	ลกูคา้ซื1อเองเพื	อตอ่เที	ยวบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ที	จะมาเดนิทางกับคณะเราหากเที	ยวบนิลา่ชา้ 
หรอืจํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืที	นั	งบนเครื	องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั เพื	อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามที	ขอหรอืไมข่ึ1นอยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ที	มสี ิ	งอํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชั 1นเพื	อความปลอดภัยจาก
แผน่ดนิไหวและการเที	ยวประเทศของนวิซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิี	นั	งรถยาวในแตล่ะวนั  

***  กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื	นวซีา่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั 1งสิ1น หากไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เนื	องจากเป็นดลุพนิจิของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืง   

อตัราคา่บรกิารนีCรวม 

�  คา่ตัcวเครื	องบนิไป-กลบั ชั 1นประหยัด ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG)  
� คา่โรงแรมที	พัก (สองทา่นตอ่หนึ	งหอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเที	ยว, คา่เขา้ชมสถานที	ตา่งๆ ตามรายการที	ระบ ุ
� คา่อาหารและเครื	องดื	มตามรายการที	ไดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที	ม ี
� คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯที	คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผูท้ี	เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั1น (เงื	อนไขเป็นไป

ตามกรมธรรมป์ระกนัภัย)   
� คา่นํ1ามันจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วนัที	 14 ธนัวาคม 2558 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลี	ยน

ราคาตามภาษีนํ1ามันหากสายการบนิมกีารปรับเพิ	มขึ1นหลงัจากนี1 
 

อตัราคา่บรกิารนีCไมร่วม 
�  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตที	กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
� คา่วซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ วซีา่กรุ๊ป 3,000 บาท ตอ่ทา่น(ยื	นพรอ้มกนัทั 1งคณะใชร้ะยะเวลาในการยื	นวซีา่ 15 วนัทําการ และ

เขา้ประเทศนวิซแีลนดพ์รอ้มกัน หรอืขึ1นอยู่กบัเอกสาร) วซีา่เดี	ยว 5,200 บาทตอ่ทา่น  
� กรณีที	ตอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ	มเตมิ ตอ้งขอเก็บคา่แปลเอกสารเพิ	มตา่งหากจากคา่วซีา่ 
� คา่นํ1าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที	เกนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที	ระบ ุเชน่ คา่เครื	องดื	มและคา่อาหารที	สั	งเพิ	มเอง  
� คา่อาหารที	ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี ฯลฯ 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ	ม 7% และภาษีหัก ณ ที	จา่ย 3% 
� คา่ทปิคนขับรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนยีมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าที	โรงแรมไมม่เีพราะ

ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื	อความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนักงานยกกระเป๋า
เพยีงพอ 

� ไมม่แีจกนํCาดืSมบนรถและไมแ่จกกระเป๋า 
� ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื	องจาก โดยสว่นใหญโ่รงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชั	วโมง 

 

เง ืSอนไขการจอง 

เงืSอนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงนิ  
� ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ตอ่การจองทวัรห์นึ	งทา่น ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารให ้

ทางบรษัิทฯ เพื	ออํานวยความสะดวกสําหรับทา่นในการทําวซีา่ กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ใน
ขอการทําวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไมท่นักําหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐานที	สถานทตูกําหนด
ในเรื	องการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มูลที	เป็นเท็จอนัเป็นผลทําใหส้ถานทตูปฏเิสธการออกวซีา่  บรษัิทฯ จะขอ
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สงวนสทิธิaในการคนืเงนิคา่มัดจําทั 1งหมด หรอืหากออกตัcวแลว้ บรษัิทฯไมส่ามารถคนืคา่ตัcวไดเ้พราะเป็นเงื	อนไขของสาย
การบนิ 

� สาํหรับคา่ทวัรส์ว่นที	เหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทั 1งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัทําการ หากไมไ่ดรั้บเงนิครบ
ทั 1งหมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิaในการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

 
การชําระคา่บรกิาร 
ชาํระเงนิโดยโอนเขา้บัญช ี

ธนาคาร : กสกิรไทย 
สาขา : ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 
ชืSอบญัช ี: ดบัเบิ1ล เอ็นจอย 
หมายเลขบญัช ี: 785-2-03294-9 
ประเภทบญัช ี: ออมทรัพย ์
 
เงืSอนไขการยกเลกิ   
คา่มดัจําทวัรจ์ะถูกนําไปจา่ยคา่ต ัfวเครืSองบนิ คา่โรงแรมและคา่วซี่าลว่งหนา้ซึSงไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทาง
ยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงืSอนไขตามนีC 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 51 วนั กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทั 1งหมด  
• แจง้ลว่งหนา้ 31-50 วนั กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดทา่นละ 20,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 21-30 วนั กอ่นเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ ทา่นละ 20,000 บาท หากออกตัcวแลว้จะไมค่นืเงนิคา่ตัcว หรอื

กรณีที	ถกูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอยดึคา่มัดจํา 20,000 บาทหรอืคา่ใชจ้่าย 50% จากราคาทัวร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 01-20 วนั กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทัวรท์ั 1งหมด 
• ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทั 1งหมด  

 
เอกสารในการขอวซีา่ 

� หนังสอืเดนิทางมอีายุไมตํ่	ากวา่ 6 เดอืน 

� รูปถา่ย 2 รูป ขนาด 1 นิ1วครึ	งหรอื 2 นิ1ว 

� สาํเนาทะเบยีนบา้น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 

� ใบรับรองการทํางานของบรษัิทที	ทํางานอยู ่(ใชภ้าษาองักฤษเทา่นั1น) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวตักิารทํางานควรระบรุะยะเวลาทํางานทั 1งหมด รวมถงึ ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

�  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรับรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจําตัวราชการ 1 ชดุ 

� หลกัฐานการเงนิ ใชสํ้าเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยห์รอืฝากประจํา ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอื statement ยอ้นหลงั 6 

เดอืน  (การยืSนวซีา่ใชเ้วลาประมาณ 10-15 วนั ทําการขึCนอยูก่บัสถานฑตู)  
� เด็กอายตํุ	ากวา่ 16 ปี จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะ 

ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนังสอือนุญาตทั 1งบดิาและมารดา พรอ้มเอกสารสาํเนา
 ทะเบยีนบา้น+บัตรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

� หลกัฐานประวตักิารศกึษา (สาํหรับเด็กนักเรยีน/นักศกึษา) อาท ิ หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณีปิดเทอมใช ้
สาํเนาบตัรนักเรยีน หรอืใบวฒุบิตัร ใบแสดงผลการเรยีน ใบรายงานจากโรงเรยีน   

� ใบเปลี	ยนชื	อ (ถา้มสีาํคัญมาก) 
� กรณีถา้เป็นครอบครัวที	มสีาม ีภรรยา และมบีตุรอายุไมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื	นวซีา่รวมกนัไดเ้ป็นวซีา่ครอบครัว 
� กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ี	สามารถตดิตอ่ไดล้งในสาํเนาบัตรประชาชนหรอืสําเนาทะเบยีนบา้น 
� หากทา่นตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางไปประเทศอื	นกอ่นเดนิทางกับเรา กรุณาแจง้เจา้หนา้ที	เพราะหากยื	นหนังสอืเดนิทางเขา้

ไปในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนังสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกวา่จะถงึกําหนดวนัออกวซีา่ 
� ระยะเวลาในการยื	นวซีา่ประมาณ 10 -15 วนั หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)ที	ยื	นเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจาก

สถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนักําหนดรับเลม่    หากมกีารใชเ้ลม่เดนิทางไปประเทศอืSนกอ่น จําเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบ
กอ่นยืSนวซีา่แลว้ถา่ยเรคคอรด์การเดนิทางใหท้างบรษิทัท ัCงเลม่เพืSอยืSนเป็นวซีา่เดีSยวเทา่น ัCนแลว้ตอ้งมเีวลานําเลม่
พาสปอรต์เขา้ไปตดิผลวซีา่โดยใชเ้วลา 5 วนัทําการในการมาแปะผลวซีา่  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษัิทฯจะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ทั 1งสิ1น 
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กรณีถกูปฎเิสธวซีา่  

� 1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิaในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 1งหมด หรอื หากตอ้งการยืSนคํารอ้งขอ
วซีา่ใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหม ่พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหมท่กุคร ัCง 

� 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซีา่ลา่ชา้ไม่ทนักําหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที	ไดช้ําระไปแลว้ และ
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิaในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 1งหมด  

� 3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตผุลในการปฏเิสธการออกวซีา่อนัเนื	องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ หรอื
ผดิวัตถปุระสงคใ์นการยื	นขอวซีา่ทอ่งเที	ยว  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิaในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 1งหมด 

� 4. กรณีที	ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่ของ
ทา่น ขึ1นอยู่กบัทางบรษัิทฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิaในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 1งหมด 

 
 
 
เง ืSอนไขสําคญัของการพจิารณาวซีา่ 
การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นั1นขึ1นอยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนยื	นวซีา่ไม่สามารถแทรกแซงการพจิารณา
ของสถานทตูได ้ซึ	งทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที	มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี	จะเดนิทางไปทอ่งเที	ยวยังตาม
เอกสารที	ระบเุทา่นั1น 

 
⊗⊗⊗⊗ กรุณาเตรยีมเอกสารทีSขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีSกําหนดเพืSอความสะดวกของทา่นเองในการยืSนขอวซีา่ ⊗⊗⊗⊗ 

 
**** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpในการทีSจะไมร่บัยืSนวซีา่  

หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบวา่ ไมต่รงตามเงืSอนไขทีSจะยืSนกรุป๊*** 
 

*** วซีา่กรุป๊ วซี่าจะไมต่ดิในเลม่พาสปอรต์ และตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ัCน*** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพืSอประโยชนใ์นการยืSนวซีา่ของทา่น 
(ขอ้มูลตรงนีCทางบรษิทัฯ จะนําลงกรอกในฟอรม์วซีา่ สําคญัมาก ขอ้ใหทุ้กทา่นตอบความจรงิ แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ทีS) 

1. ชื	อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที	เกดิ ................................................ 
3. ชื	อ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 
4. ที	อยู่ปัจจุบนั (ที	ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย ์ 
.................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 
5. อาชพีปัจจุบนั .............................................. ตําแหน่ง ..................................................... 
ชื	อสถานที	ทํางาน หรอืรา้นคา้ ...................................................................................................................... 
ที	อยู.่......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์
............................. 
โทรศพัทท์ี	ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอยีดของคูส่มรส 
ชื	อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 
ที	อยูปั่จจบุนั (ที	ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ี	บา้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
7. บคุคลที	จะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรุณาระบ ุ 
 ชื	อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 
 ชื	อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรุณาระบสุถาบนัการศกึษา .................................................................................. 
ที	อยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์
...................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่  ไมเ่คย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้นี1สําคญัมาก หากขอ้มลูไม่ตรงตามความเป็นจรงิจะมผีลทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่หรอืออกไมท่นัวนัเดนิทาง) 

 ขอ้มูลสว่นตวัเพิSมเตมิ 
10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ่ 2 ทา่น (TWN / DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 

 10.4 หอ้งพักผูใ้หญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื1อวัว  ไมท่านเนื1อหมู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิส 
      อื	นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชกิ รอยัล ออรค์ดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี .................................................. 
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ตดิตอ่-สอบถาม 

เวลาทําการ 

จันทร ์- ศกุร ์: 09.00 น. - 17.30 น. 

เสาร ์: 09.00 น. - 16.00 น. 
 

หมายเลขโทรศพัท ์

สาํนักงาน : 02-379-1168 

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto) 

มอืถอื : 086-306-5572, 082-499-2007, 092-269-6868, 098-828-5266 

 

สืSอสงัคมออนไลน ์

Line : @DoubleEnjoy 

Facebook : Double Enjoy Travel 

Twitter : @DoubleEnjoy 

Instagram : DoubleEnjoy 

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com 

Facebook Inbox : สง่ขอ้ความ 


