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Code: IB04-NZL-RomanticSouth-75QF-Mar-Apr-120-135-A221123 

 

ROMANTIC SOUTH ISLAND 7D/5N 

QUEENTOWN / KAIKOURA by QF 

พกัควนีสท์าวน ์2 คนื/ เทาโป 1 คนื/ ไครสตเ์ชริช์ 2 คนื 
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ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีน่วิซแีลนด ์เยอืนควนีสท์าวนเ์มอืงทีส่วยตดิอนัดบัโลก ลอ่งเรอืกลไฟโบราณอายรุว่มรอ้ยปี

พรอ้มชมโชวต์ดัขนแกะสดุนา่รกั , ลอ่งเรอืชมวาฬทีไ่คครูา่  

*** พกัโรงแรม 4 ดาวทกุคนื *** 

ลิม้รสเมนสูดุพเิศษ !!! กุง้มงักรทา่นละ 1 ตวั 

 พเิศษ...รบัประทานอาหารในไรไ่วน ์

 เมนหูอยเป๋าฮือ้ทะเลใต ้

 ลิม้รสอาหารไทย 1 มือ้ / เมนเูป็ดปกักิง่ 

 บฟุเฟตน์านาชาต ิทีบ่อ๊บพคี พรอ้มชมววิ 

 บารบ์คีวิ ทีว่อลเตอรพ์คีฟารม์ 

 เบอรเ์กอรช์ือ่ดงันวิซแีลนด ์FERGBURGER 

 

 

 

 

วนั รายการ 
อาหาร 

โรงแรม  
    BB        LL      DD  

1 กรงุเทพฯ – ซดินยี ์     

2 ซดินยี ์– ควนีสท์าวน ์– แอรโ์รท่าวน ์    
Novotel Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ลอ่งเรอืกลไฟ – โชวต์ดัขนแกะ – สกาย

ไลน ์ 

   Novotel Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
Optional program – ไรไ่วน ์– แซลมอน

ฟารม์ – ทะเลสาบเทคาโป 

   
Pepper Blue Water 

Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เทคาโป – ไครสตเ์ชริช์ – ชมเมอืง – 

อสิระชอ๊ปป้ิง 

   
Crowne Plaza 

Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ไครสตเ์ชริช์ – ลอ่งเรอืชมวาฬ ไคครูา่ – 

ไครสตเ์ชริช์ 
   

Crowne Plaza 

Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 ไครสตเ์ชริช์ – ซดินยี ์– กรงุเทพฯ     
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – ซดินยี ์

 

15.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิ ช ัน้ 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการแควนตสัแอรไ์ลน ์(QF) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

18.10 น.  ออกเดนิทางสู ่นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ QF024  

 

วนัทีส่อง  ซดินยี ์– ควนีสท์าวน ์– น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขา+ลจู พรอ้มทานอาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

 

07.30น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซดินยี ์เผือ่เปลีย่นเครือ่งตอ่ไปยงัประเทศนวิซแีลนด ์

09.30น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศนวิซแีลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่QF121 

 

14.30 น.  เดนิทางถงึ เมอืงควนีสท์าวน ์ประเทศนวิซแีลนด ์หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง บรกิารทา่น

ดว้ย Ferburger เป็นแฮมเบอรเ์กอรช์ือ่ดังของเมอืงควนีสท์าวน์ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกรูจั้กด ีแมจ้ะมี

เพยีงแคท่ีน่ีแ่หง่เดยีวโดยไมเ่คยเปิดสาขาทีอ่ืน่เลย เปิดด าเนนิการมาตัง้แตปี่ 2001 แตค่วามอร่อยคุม้ค่า

นัน้เป็นทีเ่ลือ่งลอืกนัปากตอ่ปากกนัเลยทเีดยีว 

 

 

 

  แลว้น าทา่นจะสมัผัสไดถ้งึความสวยงามและตกอยูใ่นมนตส์ะกดเมือ่เดนิทางมาถงึเมอืงแหง่นี ้เมอืงเล็กที่

ตัง้อยู่ในวงลอ้มของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยู่ รมิทะเลสาบวาคาตปีู (ในภาษาเมารีหมายถึง 

อสรุกาย) ววิทีส่ดุประทับใจอกีอยา่งหนึง่ของเมอืงนี้คอื ทะเลสาบสเีทอควอยซ ์ทีส่ะทอ้นความงามของ

ทอ้งฟ้าสคีราม  

ก าหนดการเดนิทาง 

เร ิม่ตน้  

120,900 บาท 

22 – 28 มนีาคม 2566 

------------------------- 

11 – 17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 
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  เมอืงควนีทาวน ์ เป็นอกีหนึง่เมอืงทีไ่มไ่ดม้แีค่บรรยากาศโรแมนตกิแต่ยังมกีจิกรรมอกีมากมายไมว่่าจะ

เป็นการเดนิชอ๊ปป้ิงในเมอืง เนือ่งจากเป็นเมอืงเดยีวทีร่า้นคา้ใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง  

 

  หลังจากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาบ็อบสพ์คี เป็นกระเชา้ทีน่ั่งได ้4 คนระยะทางขึน้สู่

ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะไดส้ัมผัสความสวยงามของเมอืงควีนสท์าวน์ทัง้เมอืงในมุมสูงที่ท่านจะ

มองเห็นอาคาร บา้นเรอืนทีป่ลกูสรา้งตามไหลเ่ขาพรอ้มกบัทะเลสาบวาคาทปีทูีส่วยงายดา้นลา่งชมยอด

เขาทีบ่า้นเมอืงทีส่วยงาม  

 

  และใหท้า่นไดเ้ลน่ลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ ซึง่เป็นรถเลือ่นทีอ่าศัยความลาดชนัของไหลเขาลงสู่

ดา้นล่างพรอ้มใหท้่านไดต้ี่นเตน้บนความสูงของยอดเขาพรอ้มทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของ

นักทอ่งเทีย่วทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

 

ค า่  บฟุเฟ่ตน์านาชาตพิรอ้มชมววิอนัสวยงามของเมอืงควนีสท์าวนบ์น

ยอดเขาบอ๊บสพ์คี 

ทีพ่กั   NOVOTEL QUEENSTOWN หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

 

 

วนัทีส่าม  ลอ่งเรอืกลไฟ – โชวต์ดัขนแกะ – แอรโ์รท่าวน ์– บนัจีจ้ ัม้ – ควนีทาวน ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้เรอืกลไฟโบราณ หรอือกีชือ่หนึง่คอื Lady Of The LAKE เป็นเรอืกลไฟ

โบราณทีถ่กูสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1912 เรอืแหง่นีเ้ป็นเรอืในดวงใจของชาวเมอืงควนีสท์าวน์และยังคงใชง้าน

อยูจ่นถงึปีปัจจบุนั สมยักอ่นเรอืล าดังกลา่วถกูสรา้งขึน้เพือ่ขนสง่ถ่านหนิ แต่มาในสมัยปัจจุบันไดป้ลดละ

วาง และ น ามาใชเ้พือ่เป็นเสมอืนไกดผ์ูท้รงเกยีรตพิานักทอ่งเทีย่วลอ่งชมธรรมชาตใินทะเลสาบวาคาทปีู

ตลอดระยะเวลาประมาณ40นาทใีนการล่องเรอืท่านจะสัมผัสบรรยายอันสวยงามและธรรมชาตทิีส่วยงาม

จนแทบหยดุหายใจ หากทา่นอยากจะหลบเขา้มาดา้นในของเรอืก็มมีมุใหท้า่นน่ังเสยีงเปียโนบนเรอืทีจ่ะมี
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ผูบ้รรเลงขับกล่อมตลอดการเดินทาง อีกทั ้งภายในเรือยังมีมุมนิทรรศการขนาดย่อมที่บอกเล่า

ประวัตศิาสตรค์วามเป็นมาของการสรา้งเรอืตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัอกีดว้ย 

 

           

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ บารบ์คีวิ ณ ภตัตาคารทีว่อรเ์ตอรพ์คีฟารม์ 

 

   

  

จากนัน้ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัชวีติและความเป็นอยูข่องของชาวชนบทในฟารม์เลีย้งแกะของนวิซแีลนดโ์ดย

การชมการแสดงสนัุขตอ้นแกะทีช่ว่ยผอ่นแรงเจา้ของฟารม์ ชมการสาธติการตดัขนแกะ  

 

  

 

น าทา่นน่ังเรอืกลับเมอืงควนีทาวน ์ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง แอรโ์รท่าวน ์เมอืงเล็ก ๆ ทีน่่ารักท าใหห้ลายๆ คนตกหลมุรักเพราะมสีสีัน

ทีส่ดใสมเีสน่หแ์ละการรักษาสภาพของรา้นคา้ตา่ง ๆ รวมทัง้บรรยากาศใหเ้หมอืนยคุขดุทองใหม้ากทีส่ดุ 

นักทอ่งเทีย่วจะไดม้ายอ้นประวัตศิาสตรก์บัเมอืงเล็กๆ นี ้ทีน่ีเ้คยร ่ารวยมากอ่น  
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   หลังจากนัน้หากมเีวลา น าทา่นซือ้ทวัรน์อกรายการส าหรบัการน ัง่เรอืเร็วเจ็ตโบท๊ หรอื กระโดดบนัจี ้

 เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรอืเร็วนีอ้อกแบบมาใหว้ิง่ดว้ยความเร็วและ          

หมนุได ้360 องศา พรอ้มคนขบัทีม่คีวามช านาญเป็นพเิศษ ใหท้กุทา่นทีน่ั่งเรอืมคีวามตืน่เตน้

และสนุกสดุ ๆ แบบไมรู่ล้มืและเป็นความประทับใจในการมาเยอืนประเทศนี ้  

 ชมการกระโดดบนัจีท้ ีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบนัจีแ้หง่แรกของโลกทีเ่ปิดท าการให ้

นักทอ่งเทีย่วท ากจิกรรมอนัน่าตืน่เตน้นีจ้นมชีือ่เสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมทีจ่ะพลาดไมไ่ด ้

เมือ่ทา่นมาเทีย่วนวิซแีลนด ์กระโดดจากสะพานดว้ยความสงู 43 เมตร สูพ่ืน้น ้าอนัใสและเชีย่ว

กราดใตส้ะพาน  

(การน ัง่เรอืเร็วเจท๊โบท๊หรอืกระโดดบนัจีเ้ป็นทวัรน์อกรายการ กรณุาตดิตอ่สอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่

สามารถการนัตวีา่จะท าไดห้รอืไมเ่พราะไมไ่ดจ้องลว่งหนา้จงึข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาลหรอืจ านวนจ านวน

การจองในแตล่ะวนัรวมถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรอืความตอ้งการของคณะสว่นใหญ ่ ส าหรบัผูท้ ีน่ ัง่รถไปคนั

เดยีวกนัแตไ่มไ่ดซ้ือ่ทวัรน์ ีส้ามารถ เดนิเลน่ ถา่ยรปู ซือ้ของทีร่ะลกึหรอืเครือ่งดืม่ตามอธัยาศยั)  
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แลว้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงควนีสท์าวน ์ 

หากมเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงชมเมอืง เมอืงควีนทาวน์เป็นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงแบบกลางแจง้

ของควนีสท์าวน์ รูจั้กกันในชือ่ “The Mall” มรีา้นรวงหลากหลายตัง้แต่รา้นจ าหน่ายผลติภัณฑจ์ากแกะ 

เสือ้ผา้แฟชัน่ งานศลิปะ ของฝากทีร่ะลกึ ไปจนถงึรา้นอาหารและค่าเฟ่มากมาย หรอืท่านใดทีส่นใจเดนิ

เล่นทีร่มิทะเลสาบวาคาตปิู ทีน่ี้ถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงควีนสท์าวน์ เป็นเหมอืนลาน

กจิกรรมยามว่างของผูค้น สามารถพบเห็นนักดนตร ีวณิพก นักแสดงความสามารถวเิศษนักท่องเทีย่ว 

ฯลฯนอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของทา่เรอืโดยสารและรา้นอาหารอรอ่ยหลายรา้นอกีดว้ย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ เมน ูเป็ดปกักิง่  

ทีพ่กั โรงแรม   NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

วนัทีส่ ี ่  ไรไ่วน ์– แซลมอนฟารม์ – ปคูาก ิ– เทคาโป 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าท่านเดนิทางสู่ ไร่ไวน์ชือ่ดังทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงควนีสท์าวน์ GIBBSTON WINERY  ท่านจะไดล้องชมิ

ไวนท์ีผ่ลติกนัในปีทีต่า่งกนั  

  น าทุกท่านมาเรยีนรูเ้กีย่วกับกระบวนการผลติไวน์ ประวัตคิวามเป็นมาทีน่่าประทับใจ ไวน์ของทีน่ี่จัดว่า

เป็นไวนช์ัน้ดรีะดับพรเีมีย่ม ซึง่ใสใ่จตัง้แต่การปลูกองุ่นพันธด์ ีและกักเก็บดว้ยภมูอิากาศทีค่งทีพ่รอ้มกับ

กจิกรรมwinetasting 

  ใหท้่านไดข้มิเปรียบเทยีบรถชาดของไวน์แต่ชนดิ เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของรสชาติ

กอ่นทีจ่ะตัดสนิใจซือ้เป็นของฝาก ไวน์ทีม่ชี ือ่เสยีงของนวิซแีลนดท์ีไ่มค่วรพลาดในการซือ้มหีลายชนดิ

ดว้ยกนัไมว่า่จะเป็นSAUVIGNONBLANC, CHARDONNAY , PINOT NOIR  เป็นตน้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ ตะวนัตก ณ ภตัตาคารในไรไ่วน ์

 

  จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั ทะเลสาบปคูาก ิชาวนวิซแีลนดใ์หช้ือ่วา่ MILLION DOLLAR VIEW จากความ

สวยงามราวกบัภาพวาดมลูคา่สงูเพราะน ้าในทะเลสาบปคูากทิีล่ะลายมาจากน ้าแข็งบนภเูขากลายเป็นน ้า

ทีส่ะทอ้นแสงแดดจนเป็นสเีทอรค์วอยซส์วยจนอธบิายเป็นค าพดูไดย้าก  
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ระหวา่งทางแวะฟารม์แซลมอนทไวเซลแซลมอ่นฟารม์ ฟารม์ปลาแซลมอนทีม่ทีศันภีาพงดงาม ตัง้อยู่

ทางทศิใตข้องเมอืงทไวเซลนอกจากจะเป็นฟารม์แซลมอนขนาดใหญแ่ลว้ยงัมผีลติภณัฑเ์กีย่วกบั

แซลมอนจ าหน่ายอกีดว้ย เมือ่มาถงึนวิซแีลนดป์ลาแซลมอนเป็นอกีสิง่หนึง่ทีห่า้มพลาด 

   

  จากนัน้เดนิทางต่อไปชมทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศนวิซแีลนด ์ทะเลสาบเทคาโป เพราะความ

สวยงามแบบทีส่ดุของทีส่ดุบนพื้นทีก่วา้งใหญ่ประมาณ 83 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูสู่งจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 700 เมตร น ้าในทะสาบยังคงสเีทอร์ควอยซซ์ ึง่จะเห็นไดช้ัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อ

แสงอาทติยต์กกระทบสะทอ้นกับผวิน ้า สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ทีน่ ้าชะลงมาระหว่างทางทีไ่หลลง

มาจากยอดเขาน่ันเองทีส่รา้งโทนสฟ้ีาสวย ๆ ใหก้บัทะเลสาบแหง่นี้ ในอกีมมุหนึง่ของทะเลสาบเทคาโป

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในนวิซแีลนด ์ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบญีปุ่่ น ณ ภตัตาคาร  

 

  

 

ทีพ่กั โรงแรม   PEPPER BLUE WATER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  เทคาโป – แอชเบอรต์นั – ชอ้ปป้ิง - ไครสตเ์ชริช์ – ชมเมอืง  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านชม อนุสาวรยีส์ุนขัตอ้นแกะ “Sheepdog memorial” โดยการลงขันของกลุ่มผูป้ระกอบ

กจิการทอ้งถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ มีภรรยาชาวไร่ผูห้นึ่งออกแบบปั้นแลว้ส่งไปหล่อขึน้รูปดว้ย

ทองเหลอืงทีอ่ังกฤษ กอ่นจะเปิดอยา่งเป็นทางการในวันที ่7 มนีาคม 1968 เพราะทุกคนซาบซึง้ใจดวี่า

พืน้ทีอ่นักวา้งใหญไ่พศาลทีไ่ดก้ลายมาเป็นอูข่า้วอูน่ ้าของชาวบา้นถงึทุกวันนี้ก็มเีจา้คอลลีเ่หล่านี้นี่เองที่

ชว่ยบกุเบกิทีท่ ากนิมาเกอืบ 50 ปีแลว้  

 

บรเิวณเดียวกันนั้น ท่านจะไดช้ม โบสถข์องคนเลีย้งแกะแสนด ี“Church of the good 

Shepherd” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดใน

นวิซแีลนด ์มองแวบแรกคลา้ยกระท่อมรมิทะเลสาบ

เทคาโป มุมทีต่ัง้อยู่โดดเดีย่วหลังเดยีวไม่ไดท้ าให ้

โบสถ์หลังนี้ เหงาเลย เพราะตลอดทั ้งวันจะมี

นักทอ่งเทีย่วขบัรถแวะเวยีนเขา้มาถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ

ไม่ไดข้าด ตัวโบสถ์สรา้งดว้ยกอ้นอิฐที่น ามาก่อ

รวมกันจนกลายเป็นตัวอาคารโบสถ์หลังย่อม และ

ยงัคงเปิดใชเ้พือ่ท าพธิทีางศาสนาเหมอืนเชน่ทีผ่า่นมาหลายปี จากภายในโบสถเ์มือ่มองผา่นหนา้ออกมา

ภายนอกจะเห็นววิสวย ๆ ของทะเลสาบทีน่่าประทับใจมาก   

 

มุง่หนา้สู่เมอืงแอชเบอรต์นั เพือ่ไปชม ทุ่งหญา้แคนเทอรเ์บอรร์ี ่สดุยอดแห่งพืน้ทีท่ าการเกษตรขนาด

ใหญ่ของนิวซแีลนด์ และยังเป็นศูนยก์ลางการซือ้ขายผลติทางการเกษตรที่ส าคัญของฝ่ังเกาะใตซ้ ึง่

แน่นอนอยูแ่ลว้วา่ชาวเมอืงนีก้็ตอ้งประกอบอาชพีเกษตรกรเป็นหลัก โดยเฉพาะฟารม์เลีย้งแกะทนีี่ก็มไีม่

นอ้ยไปกวา่เมอืงไหน ๆ ของนวิซแีลนดเ์ลย นอกจากจะเพาะเลีย้งแกะเป็นหลักแลว้ สิง่ทีค่นไทยชืน่ชอบ

และนยิมมากก็คอืผลติภัณฑเ์กีย่วกับสขุภาพ การดูแลผวิหนา้และผวิกาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงใหทุ้กท่านได ้

เลอืกซือ้เพือ่ความงามมากมาย งานนีท้ัง้ซือ้ใชเ้องและซือ้ฝากก็ได ้ของทีน่ีน่่าใชแ้ละไดม้าตรฐาน 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบจนี ณ ภตัตาคาร 

 

  เดนิทางสู่เมอืงไครสตเ์ชริช์ เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า “เมอืงอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เนื่องจาก

สถาปัตยกรรมตกึต่างๆในเมอืงนี้คลา้ยคลงึกับอังกฤษเป็นเมอืงทีม่คีวามทันสมัยและความสะดวกสบาย

ครบครันแตก่็ยงัคงไวซ้ ึง่ความสวยงามของธรรมชาตไิวอ้ยา่งไมม่ทีีต่เิป็นอกี1ใน10เมอืงทีไ่ดรั้บการโหวต

จากนติยสาร Lonely Planet วา่เป็นเมอืงทีน่่าอยูแ่หง่หนึง่ของโลก  
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 ใหทุ้กท่านไดเ้รยีนรูป้ระวัตศิาสตร์ความเป็นมา มรดกทางธรรมชาต ิและความงามทางวัฒนธรรมของ

นวิซแีลนดท์ี ่พพิธิภณัฑแ์คนเทอเบอรร์ี ่พบกับการจ าลองวถิชีวีติมนุษยย์ุคดกึด าบรรพแ์ละชาวเมารี

กอ่นทีก่ารเขา้มาของยโุรป การสรา้งบา้นแปงเมอืง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาต ิและสตัวป่์าทีส่ าคัญของ

ประเทศ  

 

จากนัน้น าทุกท่านไปเดนิเล่นชมสวนสวยงามที่ สวนพฤกษศาสตร ์ของเมอืงที่ก่อตัง้ขึน้ในปี 1863 

เพลดิเพลนิกบัสวนกหุลาบทีส่วยงามและดอกไมน้านาชนดิ  

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบไทย ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั โรงแรม   CROWNE PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

วนัทีห่ก  ไครสตเ์ชริช์ – ไคครูา่ – ลอ่งเรอืชมวาฬ – ไครสตเ์ชริช์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางขึน้ทางตอนเหนือของเกาะใตสู้่ เมอืงไคคูรา่ ซึง่เป็นเมอืงเล็กๆน่ารักรมิฝ่ังทะเลทาง

ตะวันออก ในอดตีเมอืงแหง่นีเ้ป็นศูนยก์ลางของเมอืงท่าเรอืล่าปลาวาฬ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และ

ยังเป็นเมอืงทีอุ่ดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการเพาะปลูกและเลีย้งแกะเมอืงไคคูร่ามชีือ่เสยีงดา้นการจัด

ทัวรช์มปลาวาฬเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นเจา้แรกในนวิซแีลนดท์ีจ่ัดใหม้ทีัวรช์มวาฬ (การออกเรอืชมวาฬ

ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ในกรณีทีม่พีายหุรอืลมแรง ไมส่ามารถออกเรอืได ้บรษัิทฯจะคนืค่าล่องเรอืใหใ้น

ราคากรุ๊ปทัวรท์ีจ่องเอาไว ้และส าหรับเด็กอายตุ ่ากวา่ 4 ขวบไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอืเพือ่ความปลอดภยั) 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  ณ ภตัตาคาร พเิศษกุง้มงักรทา่นละ 1 ตวั 

 

บา่ย น าทา่นลงเรอืยอรช์ล าใหญท่ีม่คีวามจไุดถ้งึ 40-50 คน สูก่ลางทะเลเพือ่เก็บเกีย่วประสบการณ์การผจญ

ภยั ชมวาฬยกัษ์พันธุส์เปริม์  ซึง่เป็นสตัวท์ีส่งา่งามทีส่ดุของโลก ในธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ ท่านอาจจะ

พบกับปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนดิ แมวน ้า และอาจจะยังไดช้มวาฬอกีหลากหลายพันธุท์ีแ่วะ

เวยีนเขา้มาเยอืนชายฝ่ัง ในบางฤดกูาลอกีดว้ย (ใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 

จากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงไครส้ทเ์ชริช์  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร พเิศษหอยเป๋าฮือ้ทะเลใต ้

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม   CROWNE PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีเ่จ็ด  ไครสตเ์ชริช์ – ซดินยี ์– กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

04.00 น.  เดนิทางสูส่นามบนิเมอืงไครสตเ์ชริช์ 

06.00 น. ออกเดนิสูเ่มอืงซดินยี ์โดยสายการบนิแควนตัส เทีย่วบนิที ่QF138 

07.35 น. เดนิทางถงึเมอืงซดินยี ์รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QF023 

16.40 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวัสดภิาพ 

 

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

ROMANTIC SOUTH ISLAND 7D/5N 

QUEENTOWN / KAIKOURA by QF 
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ก าหนดการเดนิทาง 22 – 28 มนีาคม 2566  

 

คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต ัว๋ 

(ไมร่วมวซีา่) 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ

ตลอดการเดนิทาง 

(ไมร่วมวซีา่) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 120,900.- บาท 91,900.- บาท 

เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ ่  114,900.- บาท 85,900.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 108,900.- บาท 79,900.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง  101,900.- บาท 72,900.- บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ    20,900.- บาท 20,900.- บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  3,000.- บาท 3,000.- บาท 

 

ก าหนดการเดนิทาง 11 – 17 เมษายน 2566  (สงกรานต)์ 

 

คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต ัว๋ 

(ไมร่วมวซีา่) 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ

ตลอดการเดนิทาง 

(ไมร่วมวซีา่) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 135,900.- บาท 91,900.- บาท 

เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ ่  129,900.- บาท 85,900.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 123,900.- บาท 79,900.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 116,900.- บาท 72,900.- บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  20,900.- บาท 20,900.- บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  3,000.- บาท 3,000.- บาท 

 

*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญต่ า่กวา่ 15 ทา่น 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

*** บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในเรือ่งตั๋วทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเรา

หากเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทาง 

*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน เพือ่แจง้ให ้

สายการบนิทราบ ในสว่นทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้ทางสายการบนิจะจัดทีน่ั่งเป็นกลุม่คณะมาให ้ 

*** กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศโดยไมต่อ้งยืน่วซีา่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ หากไมไ่ดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เนือ่งจากเป็นดลุพนิจิของเจา้หนา้ตรวจ

คนเขา้เมอืง   
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* กรณีใชต้อ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ (Business Class)  หรอื ทารก (Infant) กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจาก

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ  

* กรณีออกตั๋วแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ได ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุ๊ปของ

สายการบนิ 

*ส าหรับหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง(Triple Room) โรงแรมในนวิซแีลนดม์จี านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญส่อง

เตยีงทีส่ามารถพักได ้3 ทา่น (2 Double beds) หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญแ่ละ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 Extra 

bed) ส าหรับหอ้งนอน 3 ทา่นหรอืบางโรงแรมกรณีพัก 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 เตยีง ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิแควนตัสแอรไ์ลน ์ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผูท้ีเ่ดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

( เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั )   

 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วันที ่ 10 ต.ค. 2565 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี้ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่วซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ แบบวซีา่เดีย่ว 7,220 บาทตอ่ทา่น  

 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ตา่งหากจากคา่วซีา่ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนยีมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋า

ทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง เพราะ

โรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์

 ไมม่แีจกน า้ดืม่บนรถและไมร่วมกระเป๋า 

 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจาก โดยสว่นใหญโ่รงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

 



Page 14 of 15 

 

 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ  

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 71,000.-บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่น  

2. ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนดก์อ่น

เดนิทาง 60 กอ่นเดนิทาง  

3. หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่ลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวซีา่ของทา่นไม่

ผา่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

4. ส าหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  60 วนัท าการหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีลกูคา้ทีผ่ลวซีา่ผา่นกอ่น 60 วนัท าการ ขอช าระยอดคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด หากบรษิทัฯ 

ไมไ่ดร้บัเงนิครบท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหวัหนา้

ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

6. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท

ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

8. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดอ้า่นเงือ่นไขและยอมรับขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมดของทางบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

คา่มดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผู ้

เดนิทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี ้

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90 วนัท าการคนืคา่มดัจ าท ัง้หมด 70,000.- บาท. (คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท) 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 75-89 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 71,000.-บาท 

- กรณีทีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด  

- กรณีออกต ัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ต ัว๋  

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-74 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่งพคี (เทศกาล

ตา่งๆ)  

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทางหรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทยหรอืการเขา้ประเทศนวิซแีลนด ์ บรษิทัฯจะไม่

มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีวซีา่ไมผ่า่นกอ่นเดนิทาง  วนัท าการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ หากหลงัจากนีย้ดึคา่มดัจ าท ัง้หมด 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อื่นในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


