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รหัสโปรแกรม : 23692 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

BW Romantic South Island Tour 7 Days/ 5 Nights 
ควนีสท์าวน ์– นัง่กระเชา้สูย่อดเขาบ๊อบส ์พคี - ลอ่งเรอืทเีอสเอสเอิรน์สลอว์ (TSS) –  

วอลเตอรพ์คีฟารม์ – ทะเลสาบเทคาโป- ลอ่งเรอืชมวาฬทีไ่คครูา่ 
(พกัควนีทาวน ์2 คนื) 

บรษิทัฯ เชญิทา่นเดนิทางสูเ่กาะใตป้ระเทศนวิซแีลนด ์7 วนัโดยสายการบนิแควนตสั 
       
 
 
 
 

 
  

• พเิศษ  !!! เมนกูุง้มงักร และ เปา๋ฮือ้พรอ้มไวนร์สเลศิ  
• เมนบูฟุเฟตน์านาชาติ ทีบ่อ๊บพคี และ บารบ์คีวิ ทีว่อลเตอร์พคีฟารม์   

• ลิม้รสอาหารไทย 1 มือ้ 
 

➢ ควนีสท์าวน ์เมืองทีส่วยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูที่มีน้ำใสสะอาดและโอบล้อมด้วยภูเขาสงูและมีกจิกรรมอัน
น่าตื่นเต้นที่นกัท่องเที่ยวนิยมมากที่สดุ อาทิ เช่นนัง่เรอืเจ็ทโบ๊ท การกระโดดบันจี้ 

➢➢   ชมการกระโดดบนัจีท้ีส่ะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบันจี้แหง่แรกของ
โลกที่เปิดทำการให้นักทอ่งเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนีจ้นมีชือ่เสียงไป
ทั่วโลก  

➢➢  กระเชา้กอนโดลา่สู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี ท่านจะได้สัมผัสความงามของ
เมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปู  

➢➢  แอรโ์รท่าวน์ เมืองเล็กๆ ที่ยงัคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองใน ช่วง
กลางศตวรรษที่ 19  

➢➢  ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพเิศษนี้เกิดจากแร่ธาตผุสมกับ
ธารน้ำแข็งจากภเูขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป 
ชมอนสุาวรยีส์นุขัตอ้นแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ทีส่ดุ  

➢➢  เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ” 
และมีแมน่ำ้เอวอ่น ที่ไหลผ่านกลางเมอืงอย่างสงบเยือกเย็น  

➢➢  เมอืงไคครูา่  ท่านจะได้สัมผสัความน่ารักของวาฬอย่างใกลช้ิด   
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 กำหนดการเดนิทาง  24 – 30 ตลุาคม 2565 (วนัปยิะ)   
      21 – 27 พฤศจกิายน 2565  
      03 – 09 ธนัวาคม 2565 (วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก    กรงุเทพฯ – ซดินยี ์ 
15.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ ชัน้ 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 6  แถว N เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

แควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
18.25 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซดินยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF-024  (เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 
 
วันทีส่อง ซดินยี ์– ควนีสท์าวน์ – นัง่กระเช้ากอนโดลา่ 
06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซดินยี์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน 
09.15 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงควีนสท์าวน ์ประเทศนวิซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินท่ี QF-121  
14.15 น.  ถึงสนามบนิเมืองควนีสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซีแลนด ์  
  นำท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์  
   เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน้ำใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้

เลยที่จะต้องมาเยือน  

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรงุเทพ – ซดินยี ์  

2 ซดินยี–์ ควนีทาวน ์-นัง่กระเชา้กอนโดลา่ 
HOTEL IN   
QUEENSTOWN 

3 
ควีนสท์าวน ์ – เมอืงแอรโ์รท่าวน ์- เรอืกลไฟโบราณ - ทีว่อลเตอรพ์คี
ฟารม์ 

HOTEL IN   
QUEENSTOWN 

4 ควีนสท์าวน ์ – แอรโ์รว์ทาวน ์– โอมาราม่า – ทะเลสาบเทคาโป 
HOTEL IN 
TEKAPO 

5 ควีนสท์าวน ์ – แอรโ์รว์ทาวน ์– โอมาราม่า – ทะเลสาบเทคาโป HOTEL IN 
CHRISTCHURCH 

6 ไครส้ทเ์ชริช์ – ไคครูา่ ชมวาฬ – ไครส้ทเ์ชริช์ 
HOTEL IN 
CHRISTCHURCH 

7 ไครส้ทเ์ชริช์ – ซดินยี ์– กรงุเทพฯ  
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          นำท่านข้ึนกระเช้ากอนโดลา่สู่ยอดเขาบอ็บส์พคี เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะได้

สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขา
พร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงายด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ทุกท่านตื่นเต้นกับการ
เล่นลูจ(LUGE) คนละ 1 รอบจากยอดเขาว่ิงด้วยความเร็วที่เราบังคับได้ลงตามไหล่เขาพร้อมชมวิวอันสวยงามท่านละ
หนึ่งรอบ 
 

  
 
คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ แบบบฟุเฟต์นานาชาต ิณ ภตัตาคารกอนโดลา่  
  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CROWNE PLAZA HOTEL QUEENSTOWN   หรือเทียบเท่า 
 
วันทีส่าม ควีนสท์าวน ์ – เมอืงแอรโ์รท่าวน ์-   เรอืกลไฟโบราณ -  ทีว่อลเตอร์พคีฟารม์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
   นำท่านขึ้นเรอืกลไฟโบราณ เรอืจกัรไอน้ำประวัตศิาสตร ์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับ

สมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชม
ความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาดพร้อมสัมผัส
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พคีฟารม์   

  ** หากเรือกลไฟโปราณ ปิดซ่อมประจำปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปที่วอลเตอร์พึคฟาร์มแทน  

   
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวันแบบ บารบ์คีวิ ที่วอลเตอรพ์คีฟารม์   
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 จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการ
แสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์ให้ท่านอิสระ
ตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย 
 

  
 

  หรอืจะซือ้ทวัรน์อกรายการสำหรบัการนัง่เรอืเรว็เจต็โบท๊ หรอื กระโดดบันจี ้
➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ          หมุนได้ 360 

องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืม
และเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้   

➢ ชมการกระโดดบนัจีท้ีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำ
กิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเท่ียวนิวซีแลนด์ 
กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน  

 (การนัง่เรอืเรว็เจท๊โบท๊หรอืกระโดดบนัจีเ้ปน็ทวัรน์อกรายการ กรณุาตดิตอ่สอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไมส่ามารถการนัตวีา่จะทำไดห้รอืไมเ่พราะไมไ่ด้
จองลว่งหนา้จงึขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาลหรอืจำนวนจำนวนการจองในแตล่ะวนัรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรอืความตอ้งการของคณะสว่นใหญ ่ สำหรบั
ผูท้ีน่ัง่รถไปคนัเดยีวกนัแตไ่มไ่ดซ้ือ่ทวัรน์ีส้ามารถ เดนิเลน่ ถา่ยรปู ซือ้ของทีร่ะลกึหรอืเครือ่งดืม่ตามอธัยาศยั)  
 

  
คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  
  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CROWNE PLAZA HOTEL QUEENSTOWN   หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี ่  ควีนสท์าวน ์ – แอรโ์รว์ทาวน ์– โอมาราม่า – ทะเลสาบเทคาโป 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นำท่านชมเมอืง Arrowtown เมอืงเล็ก ๆ ที่น่ารักทำให้หลายๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการ
รักษาสภาพของร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคขุดทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อน
ประวัติศาสตร์กับเมืองเล็ก ๆ นี้ ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อนเพราะมีการค้นพบสายแร่ทองคำที่แม่น้ำ Arrow ในปี ค.ศ. 
1862 เป็นเหตุให้นักขุดทองทั่วโลก มุ่งหน้ามาตื่นทองกันที่นี้ เม่ือมีคนมาอาศัยอยู่ก็เริ่มมีเมือง มีโบสถ์ บ้านช่องและ
ร้านค้าก็ผุดขึ้นมา จนเราได้เห็นร่องรอยของอดีตที่ผ่านมาจวบจนทุกวันนี้ และมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีนักขุดทองจาก
ต่างแดนมามากมาย อาทิ ชุมชนชาวจีนที่มาตื่นทองไกลถึงนิวซีแลนด์ด้วย  นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการ
เดินย้อนอดีตบนถนนสายหลักของเมืองคือ Buckingham Street ที่มีร้านขายทองหน้าตาย้อนยุค The Gold 
Shop ร้านขายขนมแสนหวาน The Remarkable Sweet Shop ที่ทุกคนต้องเข้าไปเยี่ยมเยือน 
นำท่านเดินทางผ่านเมอืงครอมเวลล์  แวะร้านผลไม้ของมิสซิสโจนส์ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ มี
หลากหลายชนิดทั้งผลไม้สดและแห้ง ก่อนเข้าสู่เขตที่ราบสูงแม๊คเคนซี่แวะเมอืงโอมาราม่าเมืองเลก็ๆที่สวยงามบนที่
ราบสูงที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวันแบบ บารบ์คีวิ ณ ภตัตาคาร 
  จากนั้นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปคูากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด อุทยานแหง่ชาติ

เมา้ทค์ุก้ อยู่ในเขตอทุยานแหง่ชาตอิาโอราก ิ ( Aoraki National Park )  และเป็น
สว่นหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร 
ยอดเขาที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือ
กิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมานที่ท่านได้สัมผัสความงามของธาร
น้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง ( การนัง่เฮลคิอปเตอรส์ูธ่ารน้ำแขง็ทสัมาน เปน็ทัวรน์อก
รายการ สำหรบัทา่นทีส่นใจกรณุาติดตอ่หวัหน้าทวัร)์  *แวะชมฟารม์ปลาแซลมอ่น จากนั้นเดินทางสูเมืองเทคาโป 

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  
  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  PEPPERS BLUE WATER HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 
วันทีห่า้  เทคาโป  –  ควนีสท์าวน ์ – แอรโ์รวท์าวน ์– โอมารามา่ – ทะเลสาบเทคาโป 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ชมทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ  
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ชมอนสุาวรยีส์นุขัตอ้นแกะ ที่ชาวนิวซีแลนด์ที่ทำฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วย
เจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาด
เล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคง
ใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ หากท่านเข้าไปด้านในสามารถมองผ่าน
หน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาท่ี
สวยงาม  เดินทางต่อไปยังเมืองแอชเบอร์ตั้นที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่าน
ได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบำรุง
ผิว จากนั้นเดินทางสู่เมอืงไครส้ท์เชริช์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวันแบบอาหารจนี ณ ภตัตาคาร 
  นำท่านชม เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลยี ์

ศาลาว่าการประจำเมอืง  ชมความงามของ แม่นำ้เอวอ่น (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้
เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด 
เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้พบเรื่องราวประวัติความ
เป็นมาของชาวเมารีและนกมัว ชมบรรยากาศจำลองของถนนสายสำคัญและย่านการค้าในสมัยยุคตื่นทองของเมือง
ไคร้สท์เชิร์ช จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร ์ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ
เมืองไคร้สท์เชิร์ช 

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร พรอ้มเมนกูุง้มงักร และเปา๋ฮือ้ทะเลใต้ 
  นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ัก    CROWNE PLAZA HOTEL CHRISTCHURCH หรอืเทยีบเทา่ 
 
วันทีห่ก  ไครส้ทเ์ชริช์ – ไคครูา่ ชมวาฬ – ไครส้ทเ์ชริช์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมอืงไคครูา่ ซึง่เป็นเมืองเล็กๆน่ารักริม
ฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ 
ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับ
การเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่าง
มาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (โดยการนัง่เรอืหรอื
เครือ่งบนิเล็กชม บริษทัฯจะจดัใหอ้ย่างไดอยา่งหนึง่ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของทกุท่าน การชมปลาวาฬจะตอ้ง
ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศดว้ย) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชม

ปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามท่ีสุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสี
เทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบาง
ฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง 
ไคร้สท์เชิร์ช อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ครีมทาผิว ของที่
ระลึกสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์ 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ อาหารไทย ณ ภตัตาคาร  
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
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วันทีเ่จ็ด  ไครส้ทเ์ชริช์ – ซดินยี ์– กรงุเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมอืงไครส้ทเ์ชริช์  อาคารระหว่างประเทศ  
07.00 น.  ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินท่ี QF-138 
08.25 น.  ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
09.45 น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตสั เทีย่วบนิที ่QF-023  
16.35 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ… 
 

****************************************** 
กำหนดการเดนิทาง   24 – 30 ตลุาคม 2565 (วนัปยิะ)   
     21 – 27 พฤศจกิายน 2565 / 
       

อตัราคา่บรกิาร 
คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 

ตลอดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 98,900.- บาท 73,900.- บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  92,900.- บาท 67,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 85,900.- บาท 63,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 79,900.- บาท 60,900 บาท 
ห้องพักเด่ียวเพิ่มท่านละ  15,500.- บาท 15,500 บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 

 
กำหนดการเดนิทาง   03 – 09 ธนัวาคม 2565 (วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร.9) 
 

อตัราคา่บรกิาร 
คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 

ตลอดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 100,900.- บาท 75,900.- บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  94,900.- บาท 69,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 87,900.- บาท 65,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 81,900.- บาท 62,900 บาท 
ห้องพักเด่ียวเพิ่มท่านละ  15,500.- บาท 15,500 บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านท่ี 3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบนิ 
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จำนวน 15 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผูใ้หญต่ำ่กวา่ 15 ทา่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
*** กรณีออกตั๋วแล้วไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NON REFUNDABLE) เพราะเป็นเงื่อนไขพิเศษของตั๋วหมู่คณะจากสายการบิน 
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อตัรานีร้วม 
❑ ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิแควนตสั (QF) 
❑ ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  คา่เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
❑ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
❑ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
❑ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
❑ ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษนี้ำมันของสายการบินหากมีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี ้
อตัรานีไ้มร่วม 

❑ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว 
❑ ค่าวซีา่นวิซแีลนด ์รอประกาศรายละเอยีดจากทางสถานทตู วนัที ่01 สงิหาคม 65 อกีครัง้ 
❑ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 
❑ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
❑ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี ฯลฯ 
❑ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน  
❑ ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจำเปน็จำนวน 50,000.- บาท ตอ่การจองทวัรห์นึง่ทา่น  
❑ ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน  21 วันทำงาน หรือก่อน 3 

สัปดาห์  
❑ หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน  

บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำท้ังหมด 
❑ สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
การยกเลกิ 
ค่ามดัจำทวัรจ์ะถกูนำไปจา่ยคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ย
เหตผุลไดกต็ามจะเปน็ไปตางเงือ่นไขตามนี ้

1. แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่  60วนั กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจำทัง้หมด  
2. แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน กอ่นเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 50,000 บาท  
3. แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วัน กอ่นเดินทาง  หักค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทัวร์  
4. แจง้ลว่งหนา้ 1 – 30 วนั กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรอืถูกปฏเิสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมีการเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บรษิัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้
เดินทาง เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพจิารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที ่  
สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองหรือเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนด บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
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เอกสารในการขอวซีา่ 
❑ หนังสอืเดินทางมอีายุไม่ต่ำกว่า 6 เดอืน 
❑ รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
❑ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
❑ ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ใช้ภาษาองักฤษเท่านั้น) สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 
❑ ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตวัราชการ 1 ชุด 
❑ หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลงั 6 เดือน 
❑ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมหีนังสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บดิาหรอืมารดา) หากเดก็เดินทางไปกับบดิาจะ 

 ต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา หรอืหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมหีนังสอืยินยอมจากบิดา 
❑ เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจรงิ) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
❑ ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
❑ กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มสีามี ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกัน) และกรอกใบสมัครเพียง 1 ใบ 
❑ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 

 
กรณุาเตรยีมเอกสารทีข่อไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ำหนดเพือ่ความสะดวกของทา่นเองในการยืน่ขอวซีา่ 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเปน็ภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น 

1. ชือ่ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปเีกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชือ่ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปจัจุบัน (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 
5. อาชพีปัจจุบัน .............................................. ตำแหนง่ ..................................................... 
ชื่อสถานท่ีทำงาน หรอืร้านค้า ................................................................... ท่ีอยู่ ................................................... 
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ทำงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
 
6. สถานภาพ    (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา    

(.....) แยกกันอยู ่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ทีต่ิดตอ่ได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถอื ................................................... 
 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรณุาระบุ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรอืนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ................................................................................. 
ที่อยู่ .............................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ .................. 
โทรศัพท์ .....................................................  
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

