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เยือนควีนสท์าวนเ์มืองที่สวยติดอนัดบัโลก ล่องเรือกลไฟโบราณอายุร่วมรอ้ยปี 

พรอ้มชมโชวต์ดัขนแกะสุดน่ารกั , ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า  

*** พกัโรงแรม 4 ดาวทุกคืน *** 

ล้ิมรสเมนูสุดพิเศษ !!! กุง้มงักรท่านละ 1 ตวั 

• พิเศษ...รบัประทานอาหารในไร่ไวน ์

• เมนูหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต ้

• ล้ิมรสอาหารไทย 1 ม้ือ / เมนูเป็ดปักก่ิง 

• บุฟเฟตน์านาชาติ ที่บอ๊บพีค พรอ้มชมวิว 

• บารบ์ีคิว ทีว่อลเตอรพ์ีคฟารม์ 

  

  

วนั รายการ 
อาหาร 

โรงแรม  

    BB        LL      DD  

1 กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์     

2 
ซิดนีย ์– ควีนสท์าวน ์– แอรโ์ร่ทาวน ์

พิเศษ..เมนู เป็ดปักก่ิง 
  

 Novotel Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

3 

ล่องเรือกลไฟ – โชวต์ดัขนแกะ – สกายไลน+์ลจู 

เที่ยง : บารบ์ีคิว ณ ทีว่อรเ์ตอรพ์ีคฟารม์ 

พิเศษ..ม้ือเย็นบุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนยอดเขาบอ๊บสพ์ีค 

   Novotel Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

4 

Optional program – ไร่ไวน ์– แซลมอนฟารม์ – 

ทะเลสาบเทคาโป – เมา้คุก๊ 

พิเศษ..เที่ยงภตัตาคารในไรไ่วน ์

   HERMITAGE Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

5 

เมา้คุก๊ - เทคาโป – ไครสตเ์ชิรช์ – ชมเมือง – 

อิสระชอ๊ปป้ิง 

เที่ยง : รบัประทานอาหารจีน 

พิเศษ.. ค า่อาหารไทย ณ ภตัตาคาร 

   
Crowne Plaza Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

6 

ไครสตเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬ ไคคูร่า – ไครสต์

เชิรช์ 

พิเศษ..ม้ือเท่ียงมงักรท่านละ 1 ตวั  

ค า่ : อาหารจีน และ หอยเป๋าฮ้ือทะเลใต ้

   
Crowne Plaza Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

7 ไครสตเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ     
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

15.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการแควนตสัแอรไ์ลน ์(QF) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินท่ี  QF024  

 

วนัที่สอง  ซิดนีย ์– แอรโ์รทาวน ์- ควีนสท์าวน ์  

07.30น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย ์เผ่ือเปล่ียนเครื่องต่อไปยงัประเทศนิวซีแลนด ์

09.30น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเที่ยวบินท่ี QF121 

14.30 น.  เดินทางถึง เมืองควีนสท์าวน ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง แอรโ์ร่ทาวน ์เมืองเล็ก ๆ ท่ีน่ารกัท าใหห้ลายๆ คนตกหลุมรกัเพราะ

มีสีสนัท่ีสดใสมีเสน่หแ์ละการรกัษาสภาพของรา้นคา้ต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศใหเ้หมือนยุคขุดทอง

ใหม้ากที่สุด นักท่องเท่ียวจะไดม้ายอ้นประวติัศาสตรก์บัเมืองเล็กๆ น้ี ท่ีน้ีเคยร า่รวยมาก่อน  

 

ก าหนดการเดินทาง 

เร่ิมตน้  

145,900 

บาท/ท่าน 
(รวมค่าวีซ่า) 

2-8 มิถุนายน 2566 (วิสาขบูชา) (ปิดกรุป๊) 

11-17 สิงหาคม 2566 (วนัแม่) (ปิดกรุป๊) 

12-18 สิงหาคม 2566 (วนัแม่) 

16-22 สิงหาคม 2566 (เปิดกรุป๊ใหม่) 

8-14 กนัยายน 2566 

20-26 ตลุาคม 2566 (วนัปิยะ) 

11-17 พฤศจกิายน 2566 
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แลว้น าท่านเดินทางสู่ เมืองควีนสท์าวน์ หากมีเวลาใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงชมเมือง เมืองควีน

ทาวน์เป็นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงแบบกลางแจง้ของควีนสท์าวน์ รูจ้กักนัในชื่อ “The Mall” มีรา้นรวง

หลากหลายตั้งแต่รา้นจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากแกะ เสื้ อผา้แฟชัน่ งานศิลปะ ของฝากท่ีระลึก ไปจนถึง

รา้นอาหารและค่าเฟ่มากมาย หรือท่านใดท่ีสนใจเดินเล่นท่ีริมทะเลสาบวาคาติปู ท่ีน้ีถือเป็นจุด

พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์ เป็นเหมือนลานกิจกรรมยามว่างของผูค้น สามารถพบ

เห็นนักดนตรี วณิพก นักแสดงความสามารถวิเศษนักท่องเท่ียว ฯลฯนอกจากน้ียังเป็นท่ีตั้งของ

ท่าเรือโดยสารและรา้นอาหารอร่อยหลายรา้นอีกดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ เมนู เป็ดปักก่ิง  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม   NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4* 
 

วนัที่สาม  ล่องเรือกลไฟ – โชวต์ดัขนแกะ – ควีนทาวน ์- นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขา+ลจู พรอ้มทานอาหาร

แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านเดินทางขึ้ นเรือกลไฟโบราณ หรืออีกชื่อหน่ึงคือ Lady Of The LAKE เป็นเรือกลไฟ

โบราณท่ีถูกสรา้งข้ึนตั้งแต่ปี 1912 เรือแห่งน้ีเป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนสท์าวน์และยงัคงใช้

งานอยู่จนถึงปีปัจจุบนั สมยัก่อนเรือล าดังกล่าวถูกสรา้งขึ้ นเพื่อขนส่งถ่านหิน แต่มาในสมยัปัจจุบัน

ไดป้ลดละวาง และ น ามาใชเ้พื่อเป็นเสมือนไกด์ผูท้รงเกียรติพานักท่องเท่ียวล่องชมธรรมชาติใน

ทะเลสาบวาคาทีปูตลอดระยะเวลาประมาณ40นาทีในการล่องเรือท่านจะสมัผัสบรรยายอนัสวยงาม

และธรรมชาติท่ีสวยงามจนแทบหยุดหายใจ หากท่านอยากจะหลบเขา้มาดา้นในของเรือก็มีมุมให้

ท่านนั่งเสียงเปียโนบนเรือท่ีจะมีผู ้บรรเลงขับกล่อมตลอดการเดินทาง อีกทั้งภายในเรือยังมีมุม

นิทรรศการขนาดย่อมท่ีบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสรา้งเรือตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัอีกดว้ย 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ บารบ์ีคิว ณ ภตัตาคารที่วอรเ์ตอรพ์ีคฟารม์ 

   

 จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเล้ียงแกะของนิวซีแลนด์

โดยการชมการแสดงสนุัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธติการตัดขนแกะเดินทาง  
 

  
 

  แลว้น าท่านจะสมัผัสไดถึ้งความสวยงามและตกอยู่ในมนต์สะกดเมื่อเดินทางมาถึงเมืองแห่งน้ี เมือง

เล็กท่ีตั้งอยู่ในวงลอ้มของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยู่ ริมทะเลสาบวาคาตีปู (ในภาษาเมารีหมายถึง 

อสุรกาย) วิวท่ีสุดประทับใจอีกอย่างหน่ึงของเมืองน้ีคือ ทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ท่ีสะทอ้นความงาม

ของทอ้งฟ้าสีคราม เมืองควีนทาวน์ เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีไม่ไดม้ีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยังมี

กิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินช๊อปป้ิงในเมือง เน่ืองจากเป็นเมืองเดียวท่ีรา้นคา้ใหท้่าน

เดินเล่นชอ้ปป้ิง หลงัจากน้ันน าท่านขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์ีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 

คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา  

  730 เมตร  ท่านจะได้สมัผัสความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่านจะมองเหน็

อาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปีูที่สวยงายด้านล่างชมยอดเขาที่

บ้านเมืองที่สวยงาม และใหท่้านไดเ้ล่นลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาด

ชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสงูของยอดเขา

พร้อมทศันียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเดก็และผู้ใหญ่ 

ค า่  รบัประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ พรอ้มชมวิวอนัสวยงาม 

  ของเมืองควีนสท์าวนบ์นยอดเขาบอ๊บสพ์ีค 
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 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม   NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4* 

 

วนัที่สี่  OPTIONAL TOUR - ไร่ไวน ์– แซลมอนฟารม์ – ปูคากิ – เทคาโป - เมา้สค์ุก๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี  

➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความ

ตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี้    

➢ ชมการกระโดดบนัจ้ีที่สะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบนัจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้

นักท่องเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาด

ไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พื้นน า้อนัใส

และเชี่ยวกราดใต้สะพาน  

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่

สามารถการนัตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการ

จองในแต่ละวนัรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูที้่นัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่

ไม่ไดซ่ื้อทวัรน้ี์สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของที่ระลึกหรือเคร่ืองดืม่ตามอธัยาศยั)  
 

 
 

  น าท่านเดินทางสู ่ไร่ไวน์ชื่อดงัท่ีอยู่ใกลเ้มืองควีนสท์าวน์ GIBBSTON WINERY  ท่านจะไดล้องชิมไวน์

ท่ีผลิตกนัในปีท่ีต่างกนั น าทุกท่านมาเรียนรูเ้กี่ยวกบักระบวนการผลิตไวน์ ประวติัความเป็นมาท่ีน่า

ประทับใจ ไวน์ของท่ีน่ีจดัว่าเป็นไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยม ซึ่งใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธ์ดี และกัก

เก็บดว้ยภูมิอากาศท่ีคงท่ีพรอ้มกบักิจกรรมwinetastingใหท้่านไดข้ิมเปรียบเทียบรถชาดของไวน์แต่
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ชนิด เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของรสชาติก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้ อเป็นของฝาก ไวน์ท่ีมี

ชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ท่ีไม่ควรพลาดในการซื้ อมีหลายชนิดดว้ยกนัไม่ว่าจะเป็นSAUVIGNONBLANC, 

CHARDONNAY , PINOT NOIR  เป็นตน้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ ตะวนัตก ณ ภตัตาคารในไร่ไวน ์

  จากน้ันเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบปูคากิ ชาวนิวซีแลนด์ใหช้ื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW จาก

ความสวยงามราวกับภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน ้าในทะเลสาบปูคากิท่ีละลายมาจากน ้าแข็งบนภูเขา

กลายเป็นน ้าท่ีสะทอ้นแสงแดดจนเป็นสีเทอรค์วอยซส์วยจนอธิบายเป็นค าพดูไดย้ากเต็มท่ี  
 

  
 

ระหวา่งทางแวะฟารม์แซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟารม์ ฟารม์ปลาแซลมอนท่ีมีทศันีภาพงดงาม 

ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟารม์แซลมอนขนาดใหญ่แลว้ยงัมีผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัแซลมอนจ าหน่ายอีกดว้ย เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนเป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีหา้มพลาด 

  จากน้ันเดินทางต่อไปชมทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะ

ความสวยงามแบบท่ีสุดของท่ีสุดบนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจาก

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 700 เมตร น ้าในทะสาบยงัคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นไดช้ัดเจนกว่าตอน

ไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะทอ้นกับผิวน ้ า สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีน ้ าชะลงมา

ระหว่างทางท่ีไหลลงมาจากยอดเขานัน่เองท่ีสรา้งโทนสีฟ้าสวย ๆ ใหก้ับทะเลสาบแห่งน้ี ในอีกมุม

หน่ึงของทะเลสาบเทคาโปไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นทะเลสาบท่ีสวยที่สุดในนิวซีแลนด ์ 

   จากน้ันเดินทางต่อไปยงัอุทยานแห่งชาติเมา้สค์ุก๊ 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HERMITAGE MT.COOK HOTEL (ระดบั 4ดาว)  หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคารในโรงแรม   
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วนัที่หา้  เมา้สค์ุก๊ - เทคาโป – แอชเบอรต์นั – ชอ้ปป้ิง - ไครสตเ์ชิรช์ – ชมเมือง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชม อนุสาวรียส์ุนัขตอ้นแกะ “Sheepdog 

memorial” โดยการลงขันของกลุ่มผู ้ประกอบ

กิจการท้องถ่ินและเกษตรกรในพื้ นท่ี มีภรรยา

ชาวไร่ผูห้น่ึงออกแบบป้ันแลว้ส่งไปหล่อขึ้ นรูปดว้ย

ทองเหลืองที่องักฤษ ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการ

ในวนัท่ี 7 มีนาคม 1968 เพราะทุกคนซาบซึ้ งใจ

ดีว่าพื้ นท่ีอนักวา้งใหญ่ไพศาลท่ีไดก้ลายมาเป็นอู่ขา้วอู่น ้าของชาวบา้นถึงทุกวนัน้ีก็มีเจา้คอลล่ีเหล่าน้ี

น่ีเองที่ช่วยบุกเบิกท่ีท ากินมาเกือบ 50 ปีแลว้ บริเวณเดียวกนัน้ัน ท่านจะไดช้ม โบสถข์องคนเล้ียง

แกะแสนดี “Church of the good Shepherd” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กท่ีสุดในนิวซีแลนด์ มอง

แวบแรกคลา้ยกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมท่ีตั้งอยู่โดดเด่ียวหลังเดียวไม่ไดท้ าใหโ้บสถ์หลังน้ี

เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวนัจะมีนักท่องเท่ียวขบัรถแวะเวียนเขา้มาถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกไม่ไดข้าด ตัว

โบสถ์สรา้งดว้ยกอ้นอิฐที่น ามาก่อรวมกนัจนกลายเป็นตัวอาคารโบสถ์หลงัย่อม และยงัคงเปิดใชเ้พื่อ

ท าพิธีทางศาสนาเหมือนเช่นท่ีผ่านมาหลายปี จากภายในโบสถ์เมื่อมองผ่านหน้าออกมาภายนอก

จะเห็นวิวสวย ๆ ของทะเลสาบท่ีน่าประทบัใจมาก   

มุ่งหน้าสู่เมืองแอชเบอรต์นั เพื่อไปชม ทุ่งหญา้แคนเทอร์เบอร์รี่ สุดยอดแห่งพื้ นท่ีท าการเกษตร

ขนาดใหญ่ของนิวซีแลนด์ และยงัเป็นศูนยก์ลางการซื้ อขายผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัของฝั่งเกาะ

ใตซ้ึ่งแน่นอนอยู่แลว้วา่ชาวเมืองน้ีก็ตอ้งประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั โดยเฉพาะฟารม์เล้ียงแกะ

ทีน่ีก็มีไม่น้อยไปกว่าเมืองไหน ๆ ของนิวซีแลนด์เลย นอกจากจะเพาะเล้ียงแกะเป็นหลักแลว้ สิ่ง ท่ี

คนไทยชื่นชอบและนิยมมากก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลผิวหน้าและผิวกาย มีแหล่งช้

อปป้ิงใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื้ อเพื่อความงามมากมาย งานน้ีทั้งซื้ อใชเ้องและซื้ อฝากก็ได ้ของท่ีน่ีน่าใช้

และไดม้าตรฐาน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบจีน ณ ภตัตาคาร 

  เดินทางสู่เมืองไครสตเ์ชิรช์ เมืองท่ีไดร้บัสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” เน่ืองจาก

สถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองน้ีคล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัยและความ

สะดวกสบายครบครันแต่ก็ยังคงไวซ้ึ่งความสวยงามของธรรมชาติไวอ้ย่างไม่มีท่ีติเป็นอีก1ใน10

เมืองท่ีไดร้บัการโหวตจากนิตยสาร Lonely Planet วา่เป็นเมืองท่ีน่าอยูแ่ห่งหน่ึงของโลก  

 ใหทุ้กท่านไดเ้รียนรูป้ระวติัศาสตร์ความเป็นมา มรดกทางธรรมชาติ และความงามทางวฒันธรรม

ของนิวซีแลนด์ท่ี พิพิธภณัฑแ์คนเทอเบอรร์ี่ พบกบัการจ าลองวิถีชีวิตมนุษยย์ุคดึกด าบรรพแ์ละชาว

เมารีก่อนท่ีการเขา้มาของยุโรป การสรา้งบา้นแปงเมือง ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาติ และสตัวป่์าท่ี

ส าคญัของประเทศ จากน้ันน าทุกท่านไปเดินเล่นชมสวนสวยงามท่ี สวนพฤกษศาสตร ์ของเมืองท่ี

ก่อตั้งข้ึนในปี 1863 เพลิดเพลินกบัสวนกุหลาบท่ีสวยงามและดอกไมน้านาชนิด  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบไทย ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม   CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
 

วนัที่หก  ไครสตเ์ชิรช์ – ไคคูร่า – ล่องเรือชมวาฬ – ไครสตเ์ชิรช์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางขึ้ นทางตอนเหนือของเกาะใตสู้่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารกัริมฝ่ังทะเลทาง

ตะวนัออก ในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 

และยงัเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรบัการเพาะปลูกและเล้ียงแกะเมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงดา้น

การจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจา้แรกในนิวซีแลนด์ท่ีจัดใหม้ีทัวร์ชมปลาวาฬ 

(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีท่ีมีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได ้

บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือใหใ้นราคากรุ๊ปทัวร์ท่ีจองเอาไว ้และส าหรับเด็กอายุต า่กว่า 4 ขวบไม่

อนุญาตใหข้ึ้ นเรือเพื่อความปลอดภยั) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  ณ ภตัตาคาร พิเศษกุง้มงักรท่านละ 1 ตวั 

บ่าย น าท่านลงเรือยอรช์ล าใหญ่ที่มีความจุไดถึ้ง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณก์าร

ผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปร์ิม  ซึ่งเป็นสัตว์ท่ีสง่างามท่ีสุดของโลก ในธรรมชาติอย่าง

ใกลช้ิด ท่านอาจจะพบกบัปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน ้า และอาจจะยงัไดช้มปลาวาฬ

อีกหลากหลายพันธุ์ท่ีแวะเวียนเขา้มาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกดว้ย (ใชเ้วลาในการล่องเรือ

ประมาณ 2 ชัว่โมง) จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมืองไครส้ทเ์ชิรช์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร พิเศษหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต ้



 

ROMANTIC SOUTH ISLAND NZ 7D5N by QF_JUN-NOV 23- อพัเดท 30-3-23 Page 10 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม   CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจ็ด  ไครสตเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง 

04.00 น.  เดินทางสู่สนามบินเมืองไครสตเ์ชิรช์ 

06.00 น. ออกเดินสู่เมืองซิดนีย ์โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF138 

07.35 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย ์รอเปล่ียนเครื่อง 

09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ 

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

 

BW...ROMANTIC SOUTH ISLAND 7D/5N 
QUEENTOWN / KAIKOURA by QF 

 

ก าหนดการเดินทาง  2-8 มิถุนายน 2566 (วิสาขบูชา) (ปิดกรุป๊) 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

(รวมวีซ่าแลว้) 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบินตลอดการเดินทาง

(รวมวีซ่าแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่านตอ่หอ้ง 145,900.- บาท 114,900.- บาท 

เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ ่  139,900.- บาท 108,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 133,900.- บาท 102,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 126,600.- บาท 95,500.- บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ  18,900.- บาท 18,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านท่ี 3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 
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ก าหนดการเดินทาง  11-17 (ปิดกรุป๊) // 12-18 สิงหาคม 2566 (วนัแม่) //  

    16-22 สิงหาคม 2566 (เปิดกรุป๊ใหม่) 

    8-14 กนัยายน 2566  
 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

(รวมวีซ่าแลว้) 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบินตลอดการเดินทาง

(รวมวีซ่าแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่านตอ่หอ้ง 154,900.- บาท 115,900.-บาท 

เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ ่  148,900.- บาท 109,900.-บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 142,900.-บาท 103,900.-บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 135,900.-บาท 96,900.-บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ  18,900.-บาท 18,900.-บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านท่ี 3 ลด 1,500.-บาท 1,500.-บาท 
 

ก าหนดการเดินทาง  20-26  ตลุาคม 2566 (วนัปิยะ) 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

(รวมวีซ่าแลว้) 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบินตลอดการเดินทาง

(รวมวีซ่าแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่านตอ่หอ้ง 161,500.- บาท 118,900.- บาท 

เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ ่  155,500.- บาท 112,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 149,500.- บาท 106,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 142,500.- บาท 99,900.- บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ  19,900.- บาท 19,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านท่ี 3 ลด  1,500.- บาท 1,500.- บาท 

ก าหนดการเดินทาง  11-17 พฤศจิกายน 2566  

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

(รวมวีซ่าแลว้) 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบินตลอดการเดินทาง

(รวมวีซ่าแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่านตอ่หอ้ง 155,500.- บาท 120,500.-บาท 

เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ ่  149,500.- บาท 114,500.-บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 143,500.-บาท 108,500.-บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 136,500.-บาท 101,500.-บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ  20,900.-บาท 20,900.-บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านท่ี 3 ลด 1,500.-บาท 1,500.-บาท 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กว่า 15 ท่าน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา 
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*** บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในเรื่องตัว๋ท่ีลูกคา้ซื้ อเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ท่ีจะมาเดินทางกบัคณะ

เราหากเที่ยวบินล่าชา้ หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั เพื่อ

แจง้ใหส้ายการบินทราบ ในส่วนท่ีนัง่บนเครื่องบินไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ได ้ทางสายการบินจะจดัท่ีนัง่เป็นกลุ่มคณะ

มาให ้ 

*** กรณีลูกคา้มีวีซ่าอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศโดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบหรือคืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา้

หน้าตรวจคนเขา้เมือง   

* กรณีใชต้อ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class)  หรือ ทารก (Infant) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจาก

เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ  

* กรณีออกตัว๋แลว้มีการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ป

ของสายการบิน 

*ส าหรบัหอ้งท่ีเป็นสามเตียง(Triple Room) โรงแรมในนิวซีแลนด์มีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่

สองเตียงท่ีสามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds) หรืออาจเป็นหอ้ง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 

1 Extra bed) ส าหรบัหอ้งนอน 3 ท่านหรือบางโรงแรมกรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมไม่มีหอ้ง 3 เตียง ลูกคา้

ตอ้งจ่ายค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

 

อตัราน้ีรวม 

❑ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบินแควนตสัแอรไ์ลน์  

❑ ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ี

ระบ ุ

❑ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

❑ รวมค่า วีซ่ากรุป๊นิวซีแลนด ์

❑ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

❑ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผูท่ี้เดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป

เท่าน้ัน ( เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั )   

❑ ค่าน ้ามนัจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วนัท่ี  10 ต.ค. 2565 และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบินมีการปรบัเพิ่มข้ึนหลงัจากน้ี 

อตัราน้ีไม่รวม 

❑ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

❑ กรณีท่ีตอ้งมีแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิ่มเติม ตอ้งขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า 

❑ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

❑ ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง  

❑ ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

❑ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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❑ ค่าทิปคนขบัรถของนิวซีแลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญตอ่วนั ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประ

เป๋าท่ีโรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ

โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ 

❑ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ของนิวซีแลนดต์ามธรรมเนียมควรจา่ย 3 เหรียญตอ่วนั ตอ่คน 

❑ ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่รวมกระเป๋า 

❑ ไม่รวมค่าอินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอรเ์น็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ  าเป็นจ  านวน 70,000.-บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

2. ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์

ก่อนเดินทาง 60 ก่อนเดินทาง  

3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวีซ่าล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวีซ่าของท่าน

ไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  60 วนัท าการ กรณี

ลกูคา้ที่ผลวีซ่าผ่านก่อน 60 วนัท าการ ขอช าระยอดค่าใชจ้า่ยทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบ

ทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รบัผิดชอบของ

หวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

6. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเงื่อนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทัวรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หาก

ผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วนัท าการคืนค่ามัดจ  าทั้งหมด 70,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 75-89 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  า 70,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ  าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-74 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาล

ตา่งๆ)  
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 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์ บริษัทฯจะ

ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทาง  วนัท าการคิดค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริง หากหลงัจากน้ียึดค่ามัดจ  าทั้งหมด 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด ์(ตอ้งแปลภาษาองักฤษทกุฉบบั)  

(ใชเ้วลาพิจารณาวีซ่าโดยประมาณ 30-45 วันท าการ หรือประมาณ 3 เดือน) 

❑ หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือน (มีหน้าวา่งท่ีไม่มีตราประทบัมากกว่า 2 หน้าข้ึน) 

❑ รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว (พื้ นหลงัสีขาว) หา้มสวมเสื้ อสีขาวและสีอ่อนในการ ถ่ายรูปใหเ้ห็น

หน้าชดั (ขนาดรูปจะเท่ากบัรูปในหนังสือเดินทางของไทย) หา้มเซนตช์ื่อหลงัรูป 

❑ ส าเนาทะเบียนบา้น,ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน,ส าเนาทะเบียนสมรส,ใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล(ถา้มี) 

(พรอ้มแปลภาษาองักฤษเท่านั้น) 

❑ หนังสือการท างาน 

- กรณีเป็นลูกจา้ง ของบริษัทท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง)   ระบรุายละเอียดการเขา้ท างาน, 

อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยืนวีซ่า), หรือส าเนา

ทะเบียนการคา้ถา้เป็น (พรอ้มแปลภาษาองักฤษเท่านั้น) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุ

ต าแหน่งอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั. วนัเดือนปีท่ีเริ่มท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร (หนังสือรบัรองการ

ท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวีซา) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนังสือ

รบัรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต า่กวา่ 3 เดือน (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

❑ หลกัฐานการเงินขอ statement ยอ้นหลงั 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น)   

❑ กรณีเด็กอายุต า่กว่า 16 ปี (ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งมีใบอนุญาต  

ออกที่อ  าเภอเท่านั้น (เป็นภาษาองักฤษ) 

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบับิดา จากอ าเภอตนัสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมิใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารตา จากอ าเภอตันสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกับบิตาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมโดยระบุชื่อ-

นามสกุล ความสมัพนัธ ์ผูท่ี้เดินทางไปดว้ยกบับุตรเดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอตนัสงักดัเป็น

ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูดู้แลบุตร (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) และตอ้งใชเ้อกสารส่วนตวัของพ่อหรือแม่ในการยื่นวีซ่า 

เสมือนเดินทางดว้ย 
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❑ ส าหรบัผูท่ี้เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ใชจ้ดหมายรบัรอง จากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

❑ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 30-45 วนัท าการหรือประมาณ 3 เดือน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) 

ตอ้งมีอายุอยา่งน้อย 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง (สแกนเล่มพาสปอรต์อยา่งเดียว ไม่น าเล่มเขา้ไป ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด หรือ หาก

ตอ้งการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้

ช าระไปแลว้ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม 

บิดเบือนขอ้เท็จจริง หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ค่าทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต

ยกเลิกวีซ่าของท่าน ข้ึนอยูก่บัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัตามเอกสารท่ีระบุเท่าน้ัน 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่ก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบรษัิทฯ จะน าลงกรอกในฟอรม์วีซ่า ส าคญัมาก ขอ้ใหทุ้กท่านตอบความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................ 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................. 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..........................................................................................

รหสัไปรษณีย ์ .................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถานท่ีท างาน หรือรา้นคา้ ...................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่......................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
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6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส  (.....) หยา่   (.....) ม่าย   (.....) อยูก่ินฉันสามี-ภรรยา  (.....) แยกกนัอยู่ 

 

 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุ สถาบนัการศึกษา .............................................................................. 

ท่ีอยู ่.......................................................................................................................โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพ่ิมเติม 

10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

 

11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

