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BW Romantic South Island Tour 7 Days/ 5 Nights 

ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี - ล่องเรือทีเอสเอสเอร์ินสลอว์ (TSS) –  
วอลเตอร์พคีฟาร์ม – ทะเลสาบเทคาโป- ล่องเรือชมวาฬท่ีไคคูร่า 

(พกัควีนทาวน์ 2 คืน) 
บริษทัฯ เชิญท่านเดินทางสู่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด ์7 วนัโดยสายการบินแควนตสั 

       
 
 
 
 

 
  

• พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมงักร และ เป๋าฮ้ือพร้อมไวน์รสเลิศ  

• เมนูบุฟเฟตน์านาชาติ ท่ีบอ๊บพีค และ บารบ์ีคิว ท่ีวอลเตอรพี์คฟารม์   

• ล้ิมรสอาหารไทย 1 มือ้ 
 

➢ ควีนสท์าวน์ เมอืงทีส่วยงามรมิทะเลสาบวาคาทปีทูีม่นี ้าใสสะอาดและโอบลอ้มดว้ยภูเขาสงูและ
มกีจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้ทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมากทีสุ่ด อาท ิเช่นนัง่เรอืเจท็โบ๊ท การกระโดดบนัจี้ 

➢➢   ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบนัจี้แห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท าการให้
นกัท่องเทีย่วท ากจิกรรมอนัน่าตื่นเตน้น้ีจนมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก   

➢➢  กระเช้ากอนโดล่าสูย่อดเขาบอ็บสพี์ค ท่านจะไดส้มัผสัความงามของเมอืงค
วนีสท์าวน์และทะเลสาบวาคาทปีู  

➢➢  แอรโ์ร่ทาวน์ เมอืงเลก็ๆ ทีย่งัคงรกัษาบรรยากาศของยุคตื่นทองใน ช่วงกลาง
ศตวรรษที ่19  

➢➢  ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธาร
น ้าแขง็จากภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบเทคาโป ชม
อนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ และ โบสถข์นาดเลก็ท่ีสดุ  

➢➢  เมืองไคร้สท์เชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” 
และมแีม่น ้าเอว่อน ทีไ่หลผา่นกลางเมอืงอย่างสงบเยอืกเยน็  

➢➢  เมืองไคครู่า  ท่านจะไดส้มัผสัความน่ารกัของวาฬอย่างใกลช้ดิ   
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ก าหนดการเดินทาง  24 – 30 ตลุาคม 2565 (วนัปิยะ)   
     21 – 27 พฤศจิกายน 2565 
     03 – 09 ธนัวาคม 2565 (วนัคล้ายวนัเฉลิมฯ ร.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก    กรงุเทพฯ – ซิดนีย ์ 
15.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์

สายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
18.25 น.  เหริฟ้าสู ่นครซิดนีย ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF-024  (เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน) ไปประเทศนิวซแีลนด ์
 
วนัท่ีสอง ซิดนีย ์– ควีนสท์าวน์ – นัง่กระเช้ากอนโดล่า 
06.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี เปลีย่นเทีย่วบนิ 
09.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองควีนสท์าวน์ ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบนิแคนตสั โดยเทีย่วบนิที ่QF-121  
14.15 น.  ถงึสนามบนิเมืองควีนสท์าวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด ์  
  น ำท่ำนเดินทำงชมเมืองควีนสท์ำวน์  

   เมืองขนำดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติที่งดงำมริมทะเลสำบที่มีน ำ้ใสเป็นสฟ้ีำแสนสวยที่นักท่องเที่ยว

พลำดไม่ได้เลยที่จะต้องมำเยือน  

    

DAY 
ITINERARY 

HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์  

2 ซิดนีย–์ ควีนทาวน ์-นัง่กระเชา้กอนโดล่า 
HOTEL IN   

QUEENSTOWN 

3 ควีนสท์าวน ์ – เมืองแอรโ์ร่ทาวน ์- เรือกลไฟโบราณ - ที่วอลเตอรพ์ีคฟารม์ 
HOTEL IN   

QUEENSTOWN 

4 ควีนสท์าวน ์ – แอรโ์รวท์าวน ์– โอมาราม่า – เทคาโป 
HOTEL IN 

TEKAPO 

5 
เทคาโป – ทะเลสาบเทคาโป - แอชเบอรต์ัน้ - ไคร้สทเ์ชิรช์ – อาหารค า่พร้อม

เมนูกุ้งมงักร และเป๋าฮือ้ทะเลใต้ 

HOTEL IN 

CHRISTCHURCH 

6 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ไคคูร่า ชมวาฬ – ไครส้ทเ์ชิรช์ 
HOTEL IN 

CHRISTCHURCH 

7 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ  
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   น ำท่ำนขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์คี เป็นกระเช้ำที่นั่งได้ 4 คนระยะทำงข้ึนสู่ยอดเขำ 730 

เมตร  ท่ำนจะ ได้สมัผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนสท์ำวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่ำนจะมองเหน็อำคำร

 บ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปีูที่สวยงำยด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วย

หิมะในฤดูหนำว และให้ทุกท่ำนตื่นเต้นกบักำรเล่นลูจ(LUGE) คนละ 1 รอบจำกยอดเขำวิ่งด้วยควำมเรว็

ที่เรำบังคบัได้ลงตำมไหล่เขำพร้อมชมวิวอนัสวยงำมท่ำนละหนึ่งรอบ 
 

  
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภตัตาคารกอนโดล่า  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม  CROWNE PLAZA HOTEL QUEENSTOWN   หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีสาม ควีนสท์าวน์  – เมืองแอรโ์ร่ทาวน์ -   เรือกลไฟโบราณ -  ท่ีวอลเตอรพี์คฟารม์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   น ำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าประวติัศาสตร ์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบนัมีอำยุมำกว่ำ

100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบวำคำทปีู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินใน

สมัยก่อน ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของทะเลสำบวำคำทปีูที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติกท่ำมกลำงขุนเขำ

และสำยน ำ้ใสสะอำด พร้อมสมัผัสธรรมชำตอิย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์ีคฟารม์   

  ** หากเรือกลไฟโปราณ ปิดซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปทีว่อลเตอรพึ์คฟารม์แทน  

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์ีคิว ที่วอลเตอรพ์ีคฟารม์   
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 จำกนั้นให้ท่ำนได้สมัผัสกบัชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเลี้ยงแกะของนิวซแีลนด์โดย

กำรชมกำรแสดงสนุัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม ชมกำรสำธติกำรตัดขนแกะเดินทำงจำก

เมืองควีนสท์ำวน์ให้ท่ำนอสิระตำมอธัยำศัยที่ย่ำนกำรค้ำใจกลำงเมืองควีนสท์ำวน์ที่มีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร

และเครื่องดื่มมำกมำย 
 

  
 

  หรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นี้ออกแบบมำให้วิ่งด้วยควำมเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่ำนที่นั่งเรือมีควำมตื่นเต้น

และสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้    

➢ ชมการกระโดดบนัจ้ีที่สะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดดบนัจี้ แห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้

นักท่องเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำตื่นเต้นนี้จนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้

เม่ือท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใสและเช่ียว

กรำดใต้สะพำน  

 (การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจาก

หวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถึงเวลาท่ีเหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะ

ส่วนใหญ่  ส าหรบัผูที้่น ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของที่ระลึก

หรือเคร่ืองดืม่ตามอธัยาศยั)  

 

  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม  CROWNE PLAZA HOTEL QUEENSTOWN   หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี  ควีนสท์าวน์  – แอรโ์รวท์าวน์ – โอมาราม่า – เทคาโป 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าท่านชมเมือง Arrowtown เมอืงเลก็ ๆ ทีน่่ารกัท าใหห้ลายๆ คนตกหลุมรกัเพราะมสีสีนัทีส่ดใสมเีสน่หแ์ละ
การรกัษาสภาพของรา้นคา้ต่าง ๆ รวมทัง้บรรยากาศใหเ้หมอืนยุคขดุทองใหม้ากทีสุ่ด นกัท่องเทีย่วจะไดม้า
ยอ้นประวตัศิาสตรก์บัเมอืงเลก็ ๆ นี้ ทีน่ี้เคยร ่ารวยมาก่อนเพราะมกีารคน้พบสายแร่ทองค าทีแ่มน่ ้า Arrow ใน
ปี ค.ศ. 1862 เป็นเหตุใหน้กัขดุทองทัว่โลก มุง่หน้ามาตื่นทองกนัทีน่ี้ เมือ่มคีนมาอาศยัอยูก่เ็ริม่มเีมอืง มโีบสถ ์
บา้นช่องและรา้นคา้กผ็ุดขึน้มา จนเราไดเ้หน็ร่องรอยของอดตีทีผ่า่นมาจวบจนทุกวนันี้ และมหีลกัฐานพสิจูน์
ไดว้่ามนีกัขดุทองจากต่างแดนมามากมาย อาท ิชุมชนชาวจนีทีม่าตื่นทองไกลถงึนิวซแีลนดด์ว้ย  นอกจากนี้
ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการเดนิยอ้นอดตีบนถนนสายหลกัของเมอืงคอื Buckingham Street ทีม่รีา้นขาย
ทองหน้าตายอ้นยุค The Gold Shop รา้นขายขนมแสนหวาน The Remarkable Sweet Shop ทีท่กุคนตอ้ง
เขา้ไปเยีย่มเยอืน 
น าท่านเดนิทางผ่านเมืองครอมเวลล ์ แวะรา้นผลไมข้องมสิซสิโจนส ์ใหท้า่นไดแ้วะซือ้ผลไมน้านาชนิดของ
นิวซแีลนด ์มหีลากหลายชนิดทัง้ผลไมส้ดและแหง้ ก่อนเขา้สูเ่ขตทีร่าบสงูแม๊คเคนซีแ่วะเมืองโอมาราม่าเมอืง
เลก็ๆทีส่วยงามบนทีร่าบสงูทีส่วยงามลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงู 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบี์คิว ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้เดนิทางผา่นชมทะเลสาบปคูากิ ทีม่คีวามงดงามดัง่ภาพวาด อทุยาน

แห่งชาติเม้าทค์ุ้ก อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki National 
Park )  และเป็นสว่นหนึ่งของเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ ยอดเขาเมา้ทค์ุก้ทีม่ี
ความสงูถงึ 3,754 เมตร ยอดเขาทีม่หีมิะและธารน ้าแขง็ปกคลุมตลอดปี 
 ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรห์รอืกจิกรรมการนัง่เฮลคิอปเตอรส์ูธ่ารน ้าแขง็ทสัมาน
ทีท่่านไดส้มัผสัความงามของธารน ้าแขง็ดว้ยตวัท่านเอง ( การนัง่
เฮลิคอปเตอรส์ู่ธารน ้ าแขง็ทสัมาน เป็นทวัรน์อกรายการ ส าหรบัท่านทีส่นใจกรณุาติดต่อหวัหน้า
ทวัร)์  *แวะชมฟารม์ปลาแซลม่อน จากนัน้เดนิทางสเูมอืงเทคาโป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม  PEPPERS BLUE WATER HOTEL   หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้า เทคาโป – ทะเลสาบเทคาโป - แอชเบอรต์ัน้ - ไคร้สทเ์ชิรช์ – อาหารค า่พร้อมเมนูกุ้งมงักร และเป๋าฮื้อ

ทะเลใต้ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 ชมทะเลสาบเทคาโป ทีผ่นืน ้ามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนี้เกดิจากแร่ธาตผุสมกบัธารน ้าแขง็ของภูเขาทีม่หีมิะ
ปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบ  
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ชมอนุสาวรียส์นัุขต้อนแกะ ทีช่าวนิวซแีลนดท์ีท่ าฟารม์ใหค้วามส าคญัมาก
เพราะช่วยเจา้ของในการตอ้นแกะในฟารม์อนักวา้งใหญ่ และใกล้ๆ กนันัน้ท่านจะ
ไดเ้หน็โบสถข์นาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท์ีเ่ลก็ทีสุ่ดใน
ประเทศนิวซแีลนดท์ีย่งัคงใชใ้นการการประกอบพธิทีางศาสนาอยู ่ หากท่านเขา้ไป
ดา้นในสามารถมองผา่นหน้าต่างออกมาดา้นนอกแลว้ท่านจะประทบัใจกบัววิของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทีส่วยงาม  เดนิทางต่อไปยงัเมอืงแอชเบอรต์ัน้ทีเ่ตม็
ไปดว้ยฟารม์เลีย้งแกะ พรอ้มใหท้่านไดแ้วะซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากครมีบ ารุงผวิ 
ไมว่่าจะเป็นลาโนลนี ครมี หรอืโลชัน่บ ารุงผวิ จากนัน้เดนิทางสู่เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านชม เมืองไคร้สทเ์ชิรช์ ทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผา่นชม

สวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจ าเมือง  ชมความงามของ แม่น ้าเอว่อน (AVON) ทีไ่หลผา่น
กลางเมอืงอย่างสงบเยอืกเยน็ ท่านจะไดเ้หน็คนถอ่เรอืไปตามสายน ้าทีไ่หลเอื่อย มกีิง่หลวิระยา้อยู่เหนือน ้า 
เหมอืนในสวนสาธารณะกลางเมอืงผูด้ไีมม่ผีดิ เทีย่วชมสวนพฤกษศาสตร ์ชมพพิธิภณัฑแ์คนเทอรเ์บอรร์ี ่
ภายในพพิธิภณัฑท์่านจะไดพ้บเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมาของชาวเมารแีละนกมวั ชมบรรยากาศจ าลองของ
ถนนสายส าคญัและยา่นการคา้ในสมยัยุคตื่นทองของเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ จากนัน้น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาแคช
เมียร ์ยอดเขาสงูทีท่่านจะสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร พร้อมเมนูกุ้งมงักร และเป๋าฮื้อทะเลใต้ 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั    CROWNE PLAZA HOTEL CHRISTCHURCH หรอืเทียบเท่า 
 
วนัท่ีหก  ไคร้สทเ์ชิรช์ – ไคครู่า ชมวาฬ – ไคร้สทเ์ชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขึน้ทางตอนเหนือของเกาะใตสู้ ่ เมืองไคครู่า ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆ
น่ารกัรมิฝัง่ทะเลทางตะวนัออก ในอดตีเมอืงแห่งนี้เป็นศนูยก์ลางของเมอืงท่าเรอื 
ล่าปลาวาฬ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยงัเป็นเมอืงทีอุ่ดมสมบรูณ์ เหมาะ
ส าหรบัการเพาะปลกูและเลีย้งแกะ เมอืงไคครู่ามชีื่อเสยีงดา้นการจดัทวัรช์ม
ปลาวาฬเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นเจา้แรกในนิวซแีลนดท์ีจ่ดัใหม้ทีวัรช์มปลาวาฬ 
(โดยการนัง่เรือหรือเครื่องบินเลก็ชม บริษทัฯจะจดัให้อย่างไดอย่างหน่ึง ทัง้น้ีเพ่ือความปลอดภยัของ
ทุกท่าน การชมปลาวาฬจะต้องขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศด้วย) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านลงเรอืยอรช์ล าใหญ่ทีม่คีวามจุไดถ้งึ 40-50 คน สูก่ลางทะเลเพือ่เกบ็เกีย่วประสบการณ์การผจญภยั 

ชมปลาวาฬยกัษ์พนัธุส์เปริม์ ซึง่เป็นสตัวท์ีส่งา่งามทีสุ่ดของโลก ในธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ ท่านอาจจะพบกบั
ปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนิด แมวน ้า และอาจจะยงัไดช้มปลาวาฬอกีหลากหลายพนัธุท์ีแ่วะเวยีนเขา้มา
เยอืนชายฝัง่ ในบางฤดกูาลอกีดว้ย (ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืง 
ไครส้ทเ์ชริช์ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของนิวซแีลนด ์ อาท ิ ผลติภณัฑท์ีท่ าจากขนแกะ ครมีทาผวิ 
ของทีร่ะลกึสญัลกัษณ์ของนิวซแีลนด ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อาหารไทย ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั CROWNE PLAZA HOTEL CHRISTCHURCH หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีเจด็  ไคร้สทเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์– กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสูส่นามบินเมืองไคร้สทเ์ชิรช์  อาคารระหว่างประเทศ  
07.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ซดินียป์ระเทศออสเตรเลยี (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) โดยสายการบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF-138 
08.25 น.  ถงึสนามบนิเมอืงซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี 
09.45 น.  เดนิทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินแคนตสั เท่ียวบินท่ี QF-023  
16.35 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ… 
 

 

 
 

ก าหนดการเดินทาง   24 – 30 ตลุาคม 2565 (วนัปิยะ)   
     21 – 27 พฤศจิกายน 2565 /        

อตัราค่าบริการ 
คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบิน 

ตลอดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 98,900.- บาท 71,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  92,900.- บาท 65,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 85,900.- บาท 61,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 79,900.- บาท 58,900 บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  15,500.- บาท 15,500 บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 

 
ก าหนดการเดินทาง   03 – 09 ธนัวาคม 2565 (วนัคล้ายวนัเฉลิมฯ ร.9) 
 

อตัราค่าบริการ 
คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบิน 

ตลอดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 100,900.- บาท 73,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  94,900.- บาท 67,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 87,900.- บาท 63,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 81,900.- บาท 60,900 บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  15,500.- บาท 15,500 บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 

*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
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*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีู้โดยสาร จ านวน 15 ท่านข้ึนไป หากผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ต า่กว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** กรณีออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถคนืเงนิค่าตัว๋ได ้(NON REFUNDABLE) เพราะเป็นเงือ่นไขพเิศษของตัว๋หมูค่ณะจากสายการบนิ 
อตัราน้ีรวม 

❑ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเส้นทาง โดยสายการบินแควนตสั (QF) 
❑ ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
❑ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
❑ ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
❑ ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท. 
❑ ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่13 มถิุนายน 2565 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนั

ของสายการบนิหากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
❑ ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
❑ ค่าวีซ่านิวซีแลนด ์รอประกาศรายละเอียดจากทางสถานทูต วนัท่ี 01 สิงหาคม 65 อีกครัง้ 
❑ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 
❑ ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
❑ ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
❑ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

❑ ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 50,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  
❑ ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน  

21 วนัท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
❑ หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน 

และผลวซี่าของท่านไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
❑ ส าหรบัส่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หากไม่ไดร้บัเงนิครบ

ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
 

การยกเลิก 
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้
เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามน้ี 

1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
2. แจง้ล่วงหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 50,000 บาท  
3. แจง้ล่วงหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  
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หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั บรษิทัฯ 
จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศเอกสาร
เดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ 
ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิไหท้่านไดไ้มว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที ่  สถานทูตงดออกวซี่า 
อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเองหรอืเอกสารในการยืน่วซี่าไมค่รบถว้นตามมาตรฐานทีส่ถานทตูก าหนด บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกั
อยูใ่นประเทศไทย 
 
เอกสารในการขอวซี่า 

❑ หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
❑ รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
❑ ส าเนาทะเบยีนบา้น บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
❑ ใบรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู ่(ใชภ้าษาองักฤษเท่านัน้) ส าเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
❑ ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
❑ หลกัฐานการเงนิ โดยใชส้ าเนาถ่ายจากสมุดเงนิฝากสว่นตวัยอ้นหลงั 6 เดอืน 
❑ เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาหรอืมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา 
❑ เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีน 
❑ ใบเปลีย่นชื่อ (ถา้ม)ี 
❑ กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ีภรรยา (จดทะเบยีนสมรส) และมบีุตรอายุไมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนั) และกรอกใบ

สมคัรเพยีง 1 ใบ 
❑ กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้น 

 
กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 
4. ทีอ่ยูปั่จจุบนั (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 
5. อาชพีปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ ................................................................... ทีอ่ยู ่................................................... 
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท์ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
 
6. สถานภาพ    (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉนัสาม-ีภรรยา    

(.....) แยกกนัอยู่ 
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 
ทีอ่ยูปั่จจุบนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ีบ่า้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
 
7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 
8. กรณีเป็นนกัเรยีน หรอืนกัศกึษา กรุณาระบุสถาบนัการศกึษา ................................................................................. 
ทีอ่ยู ่.............................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์.................. 
โทรศพัท ์.....................................................  
 



 

 
 


