ไคร้สท์เชิรช์ – แอชเบอร์ตนั – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ – ชมการตัดขนแกะครอมเวล์ – แซลม่อน ฟาร์ม
ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา

พิเศษ !!! เมนู กงุ ้ ลอบเตอร์ + เป๋ าฮื้อทะเลใต้ + เสิรฟ์ พร้อม
ไวน์แดง!!!!!
กาหนดการเดินทาง
AUG’16
SEP’16
OCT’16
NOV’16
DEC’16

9-14
13-18
18-23, 19-24
15-20, 29NOV-4DEC
6-11,
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วันแรก
17.00 น.
19.30 น.
วันที่สอง
15.20 น.

คา่

สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนี ย ์ – ไคร้สท์เชิรช์
คณะเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 9 Row : T สายการบินอิมมิเรตส์
แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ไคร้สท์เชิรช์ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 418 โดยแวะทีพ่ กั เครื่องซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย
ก่อนเดินทางสู่ไคร้สท์เชิรส์ (แวะพักเครื่องประมาณ 1.30 ชม.)
สนามบิน ไคร้สเชิรท์ – แอชเบอร์ตนั – แวะช้อปปิ้ ง
เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิรท์ (เวลาท้องถิน่ นิวซีแลนด์ เร็วกว่า 6 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์
นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
** หมายเหตุ ** ( นิ วซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนาเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิ ด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )
เมืองไคร้สท์เชิรช์ เป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั อิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็ นเมืองใหญ่และเก่าแก่ท่สี ุดของเกาะใต้ ประเทศ
นิวซีแลนด์ มีแม่นา้ เอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพทีง่ ดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้
สวยงามอยู่ทวั ่ เมืองไปหมด จนได้รบั การขนานนามว่าเป็ น Garden City of the World ทาให้เมืองนี้ข้นึ ชื่อเรื่องความ
บริสุทธิ์และใกล้ชดิ กับธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสวยงามในเมืองไคร้สท์เชิรช์ เช่น จตุรสั วิกตอเรีย,กีวเ่ี ฮ้าส์,
วิหารคาธีดตัล,ขึ้นยอดเขาแคชเมียร์เพือ่ ชมเมืองไคร้ทเชิรช์ เป็ นต้น
จากนัน้ เดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตนั ศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรทีส่ าคัญของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
ผ่านทีร่ าบทางการเกษตรอันกว้างใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่” ทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ3รองจากเมืองทิมารูและไคร้สท์
เชิรช์ คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว เลี้ยงวัว ทีน่ ่ี จึงเป็ นแหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก
แกะ ขนแกะ และผลิตภัณฑ์บารุงผิว อาหารเสริม และของทีร่ ะลึก อื่นๆ เชิญเยี่ยมชมทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์ร่ี แหล่ง
เพาะพันธุแ์ กะและวัวทีส่ าคัญของเกาะใต้ และและช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองจากฟาร์มทีม่ ชี ่อื เสียง
แวะให้ท่านไดช้อปปิ้ งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรัม่ รกแกะ ช้อคโกแล็ต
ผลิตภัณฑ์บารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ท่ที าจากขนแกะ ต่างๆ
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

แอชเบอร์ตนั –ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – นัง่ กระเช้ากอนโดล่า + ลูท

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็ นทะเลสาบทีม่ ชี ่อื เสียง และถือเป็ นทะเลสาบทีส่ วยทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีพ้ นื ทีท่ งั้ หมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึง่ สิง่ ทีท่ าให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็ นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทม่ี าเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของนา้ ในทะเลสาบ ที่เกิดจากการ
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เที่ยง
บ่าย

ละลายของนา้ แข็งบนเทือกเขา South Alps ซึง่ ได้กดั กร่อนชัน้ หินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนทีจ่ ะไหลลงสู่ทะเลสาบ และ
เมือ่ แสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับนา้ สารละลายเหล่านี้กส็ ะท้อนแสงเกิดเป็ นสีเทอร์ควอยซ์ท่สี วยงาม
ใกล้กนั จะมีอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ในปี ค.ศ.1968 ค.ศ.1968 เพือ่ เป็ นการยกย่องคุณความดีท่ี
ช่วยงานให้ชาวบ้านมีกนิ มีใช้จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประะเทศนิวซีเเลนด์ เป็ นประเทศทีเ่ ลี้ยงเเกะไว้ในการทาการค้า ไม่
ว่าจะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผูช้ ่วยสาคัญคือสุนขั ต้อนแกะ ไว้สาหรับต้อนแกะ และไล่หมาป่ าด้วย และใกล้ๆ กัน
นัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกระทัดรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ทเ่ี ล็กทีส่ ุดในประเทศ
นิวซีแลนด์ ซึง่ ในปัจจุบนั ยังใช้ในการประกอบพิธกี ารต่างๆ อยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ป่ นุ
ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้ ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ทเ่ี ต็มไป
ด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสีสนั สวยงาม เชิญสัมผัสกับ
ธรรมชาติอนั งดงาม ผ่านชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธาร
นา้ แข็งสายใหญ่ซง่ึ ละลายและกัดเซาะเอาก้อนหินขนาดต่างๆกันมา
กลันกรองน
่
า้ ตามธรรมชาติจนกลายเป็ นนา้ ทะเลสาบทีส่ วยงาม
ผ่านชมททะเลสาบปูคากิ เป็ นทะเลสาบทีม่ คี วามสวยงามมากดัง่ ภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้ช่อื ว่า Million
Dollar View คล้ายๆ กับทะเลสาปเทคาโป คือเป็ นนา้ ที่ละลายมาจากภูเขานา้ แข็ง เวลาแดดออก นา้ จะเป็ นสีเทอร์
ควอยซ์ แต่เวลาไม่มแี ดดนา้ เป็ นสีนา้ นม มองไปทางภูเขา เห็นเมฆหรือหมอก ลอยตา่ ลงมา โรแมนติคมาก โดยเฉพาะ
ช่วงหน้าหนาวมีไอนา้ ลอยเหนือนา้ หมอกลอยมาปะทะกับสันเขา
เดินทางต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์..เมืองทีต่ งั้ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ชี ่อื the Remarkables อุดมไปด้วย
ธรรมชาติอนั สวยงามบนชายฝัง่ ของทะเลสาบวาคาติปู ทาให้ววิ ทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็ นทัง้ สถานที่
ท่องเทีย่ วของคนทัว่ ไป และคู่ฮนั นีมนู ที่ตอ้ งการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มที ศั นียภ าพสวยงามเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้ งและสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ หมาะกับฤดูกาล ซึง่
พร้อมกระตุน้ ต่อมผจญภัย สาหรับผูร้ กั การทากิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท
ผ่านเมืองครอมเวลล์..เป็ นเมืองเล็กๆ ทีม่ ปี ระชากรเพียงสีพ่ นั คน และเป็ นแหล่งผลิตผลไม้ทส่ี าคัญของนิวซีแลนด์ ปลูก
ผลไม้เพือ่ การบริโภคภายในและส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ตัง้ อยู่ทางภาคใต้ของเกาะใต้ มีพ้นื ที่ปลูกไม้ผลมาก เช่น แอปเปิ้ ล
,แพร์(ลูกท้อ),พีช(สาลี)่ เป็ นต้น นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตเมืองครอม
เวลล์ได้งา่ ย โดยดูจากปากทางเข้าเมืองจะมีรูปปัน้ ผลไม้ยกั ษ์ เป็ นรูปป
แอปเปิ้ ล แพร์และพีช อยู่ปากทางเข้าเมือง..เชิญเยี่ยมชมเมืองสวนผลไม้
แวะถ่ายรูปกับสวนผลไม้ ซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของ
นิวซีแลนด์
จากนัน้ นาท่านนัง่ กระเช้า
กอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พคี " สัมผัสความสวยงามของเมืองค
วีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่
ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้ าสีสวยทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พคี
เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึง่ เป็ นสถานที่ถ่ายทาฉากหนังในภาพยนตร์เรื่อง
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คา่
วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

เดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็ นเทือกเขาทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านสกีรสี อร์ทของบริเวณเกาะใต้
พร้อมสนุกสนานกับการเล่น "ลูจจ์" เป็ นเครื่องเล่นแสนสนุกยอดฮิตหนึ่งของชาวนิวซีแลนด์ มีคนั บังคับให้เคลือ่ นที่เร็ว
หรือช้าได้ตามต้องการ เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ความยากง่ายขึ้นอยู่กบั เส้นทางทีเ่ ลือ่ นไป มี 2 ระดับคือ ระดับง่าย จะเป็ น
การเลือ่ นไปในเส้นทางง่ายๆ พร้อมกับได้ชมทิวทัศน์ 2 ข้างทางไปด้วย ส่วนอีกระดับคือ ระดับที่ยากขึ้นไปอีก ด้วยเส้น
ทีล่ ดเลี้ยว คดเคี้ยว ทีเ่ พิม่ ความสนุกสนานน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีก เชิญเก็บเกี่ยวประสบการณ์แสนสนุกพร้อมภาพแห่งความ
ประทับใจมิรูล้ มื
!!! ฟรี ให้ท่านได้นงั ่ กระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุ กสนานกับการเล่นลูท !!!
 รับประทานอาหารคา่ พร้อมเมนู พเิ ศษกุง้ ล๊อปสเตอร์!!!
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั COPTHORN HOTEL QUEENSTOWNหรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป – แอชเบอร์ตนั – ไคร้สท์เชิรช์
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ท่ี เมืองครอมเวลล์ ก่อนเดินทางผ่านลินดิส
พาส ซึง่ เป็ นถนนที่ตดั ผ่านเทือกเขาสูง ซึง่ มีววิ ทิวทัศน์ของเทือกเขาทีส่ ลับซีบซ้อนสวยงามมาก เข้าสู่ เมืองโอมาราม่า เป็ น
เมืองเล็กๆ ระหว่างทาง เมืองนี้ยงั มีทพ่ี กั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารักบรรยากาศดีๆที่น่าประทับใจ ไว้สาหรับนักท่องเทีย่ ว
 รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีควิ ณ ภัตตาคาร
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์ นาท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm)
ให้ท่านได้ชมวิธกี ารเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึง่ ทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนัน้ ยังสามารถเลือก
ซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆได้อกี ด้วย ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ทีส่ วยงามเหมือน
ภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าทีเ่ ลี้ยม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก ผ่านชมทะเลสาบทีส่ วยงามทีม่ ฉี ากหลัง
เป็ นยอดเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะตลอดทัง้ ปี เดินทางสู่ ทะเลสาบปูคากิ
ทะเลสาบทีส่ วยงามจนได้ช่อื ว่า Million
Dollar View ซึง่ มี ยอดเขาเม้าท์คุก้ ทีม่ เี ทือกเขา สูงถึง 3,753 เมตร เหนือ
ยอดเขามีหมิ ะและธารนา้ แข็งปกคลุมตลอดปี เป็ นฉากหลัง ซึง่ เป็ นจุดทีส่ วย
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ (สาหรับท่านที่สนใจจะนัง่ เฮลิคอปเตอร์ชม
ยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) แล้วเดินทางต่อสู่ เทคาโป เมืองเล็กๆ
ริมทะเลสาบทีส่ วยงาม ชมทะเลสาบเทคาโป ทีม่ สี เี ขียวอมฟ้ า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์
ทีม่ คี วามสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึง่ ในปัจจุบนั ยังใช้ในการ
ประกอบพิธกี ารต่างๆ ใกล้กนั จะมี อนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ สร้างด้วยทองสาริด
สร้างไว้เพือ่ เป็ นการยกย่องคุณความดีของสุนขั แสนรู ้ จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อ
เพือ่ เข้าสู่เมืองไคร้สเชิรช์ ระหว่างทางผ่านชมทะเลสาบพูคากิ และทะเลสาบเทคาโป
แล้วแวะเมืองแอชเบอร์ตนั ให้ท่านได้แวะพักระหว่างทาง พร้อมช้อปปิ้ งสินค้าที่ระลึกมากมายได้ทน่ี ่ีอกี ครัง้ อาทิเช่น
ครีมรกแกะ, เซรัม่ , นา้ ผึ้งแท้จากนิวซีแลนด์, พรหมขนแกะ เป็ นต้น ก่อนเดินทางสู่เมืองไคร้สเชิรท์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั IBIS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

คา่

วันที่หก
เช้า

ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง Akaroa เป็ นส่วนหนึ่งของ Bank of Peninsula ซึง่ อยู่ในมณฑล Canterbury อันเป็ นส่วนเรียบ
ชายฝัง่ ตะวันออกของเกาะใต้ ซึง่ รวม Christchurch และ Mt. Cook ไปด้วย Akaroa นับเป็ นชุมชนแรกๆ ในแถบนี้
เดิมเป็ นฝรัง่ เศสมากๆ แต่ตอนนี้คุยอังกฤษหมดแล้ว กิจกรรม หลักของทีน่ ่ีคือการว่ายนา้ กับปลาโลมาและนัง่ เรือดู
ปลาโลมาเฮคเตอร์ทเ่ี ล็กที่สุดในโลก Akaroa เป็ นเมืองทีอ่ ยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Christchurch ชื่อเมืองมี
ความหมายตามภาษาเมารี แปลว่า “ Long Harbour ” เป็ นเมืองทีม่ เี สน่หใ์ นตัวเองโดยมีววิ ชายทะเลทีส่ วยงามและ
ผสมผสานกับกลิน่ ไอของฝรัง่ เศสอยู่ดว้ ย เช่นชื่อตรอก ถนน หรือบ้านเรือนล้วนแต่เป็ นแบบสไตล์ฝรัง่ เศส
นาท่านล่องเรือ Black cat cruise Akaroa Harbour Cruise เพือ่ ล่องเรือดูปลาโลมา ท่านจะได้เห็นปลาโลมาพันธ์ท่ี
เล็กที่สุดคือ โลมาพันธ์Hector กระโดดว่ายกันอย่างสนุ กสนาน
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเล หรืออิสระช้อปปิ้ ง ทีน่ ่ีมรี า้ นขายของเล็กๆน่ารัก
เช่น ร้านขายหินและแร่ช่อื ว่า Hettie’s Rock and Crystal และร้าน shop Pot Pourri ขายของกระจุกกระจิก สมควร
แก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิรช์
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนู พเิ ศษเป๋ าฮื้อทะเลใต้
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั IBIS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

สนามบินไคร้สท์เชิรท์ – ซิดนี ย(์ แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชม
สวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมความงามของแม่นา้ เอว่อน
ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ตัง้ อยู่บริเวณกลางเมือง
ไคร้สท์เชิรช์ นับว่าเป็ นปอดของเมืองไครส์เชิรช์ นอกจากความเขียวชะอุ่มและ
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16.55 น
วันที่เจ็ด
00.55 น.

กว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้ นมาเดินเล่น ออกกาลังกายและพักผ่อน โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น ที่
จะมีดอกไม้ผลิบานอย่างสวยงามมาก
ชมพิพธิ ภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี ตัง้ อยู่หน้าประตูทางเข้าสวนพฤกษชาติ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงเรื่องราวของชาวเมารี และ
นกมัวทีเ่ ป็ นสัตว์ทอ้ งถิน่ ซึง่ ได้สาบสูญไปจากโลกนี้แล้ว และการเข้ามาตัง้ รกรากของชาวยุโรปผิวขาว เป็ นต้น และ
ประวัตศิ าสตร์ของการสารวจ ทางทวีปแอนตาร์กติก(ขัว้ โลกใต้) นอกจากนัน้ แล้ว ยังมีอปุ กรณ์และเครื่องมือต่างๆ ทีเ่ ซอร์
เอ็ดมันด์ ฮิลลารี ใช้เมือ่ ครัง้ พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ตงั้ แสดงอยู่อกี ด้วย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์
ออกเดินทาง โดยสายการบิน EK 419 โดยแวะทีพ่ กั เครื่องที่ ซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่กรุงเทพ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณโดยสวัสดิภาพ


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตัวเครื
๋ อ่ งบิน
74,900.- บาท
72,900.- บาท
69,900.- บาท
63,900.- บาท
10,900.- บาท
1,200.- บาท

ราคาไม่รวมตัวเครี
๋ ่องบิน
48,900.- บาท
46,900.- บาท
42,900.- บาท
36,900.- บาท
10,900.- บาท
1,200.- บาท

*** สายการบินและโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
*** ในการเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผูเ้ ดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ***
*** ราคานี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณี ท่คี ณะผูเ้ ดินทางมีไม่ถงึ 20 ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตัวเครื
๋ ่องบิน คือ ไม่รวมตัวเครื
๋ ่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิ วซีแลนด์ ***
*** ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุป๊ 3,190 บาท ต่อ ท่าน / ***
*** โปรแกรมนี้ ไม่มีแถมกระเป๋ าเดินทางนะคะ ***

ทิปเจ้ าหน้ าทีข่ บั รถและหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 6 NZD ( ต่ อวันในการเดินทาง )
เพื่อขวัญและกาลังใจของเจ้ าหน้ าทีน่ ะคะ
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ *วีซ่าเดีย่ ว 5,590 บาท ต่ อ ท่ านหรื อครอบครัว / วีซ่ากรุ๊ป 3,190 บาท ต่ อ ท่ าน *
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 6 NZD จานวน 6 วัน รวมทั้งสิ้ น 36 NZD
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 25 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทาการ) ***
1. สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั หรื อใช้ เอกสารเป็ น
BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่ านั้น
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
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2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรื อมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสื อยินยอม
จากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปั จจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผล
วีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และต้ องมีบุตรอายุไม่ เกิน 18 ปี เป็ นวีซ่า ครอบครัวละ 5,590 บาท
วีซ่ากรุ๊ ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,190 บาท
กรณีที่ผ้ เู ดินทาง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ ว ค่ าวีซ่าท่ านละ 5,590 บาท
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกายสุ ภาพ
ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
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เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมจ่ายมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาทภายใน 1 วันนับจากวันจอง
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมจ่ายมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาทภายใน 1 วันนับจากวันจอง (เฉพาะ
ช่ วงปี ใหม่ ,สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋
เครื่ องบินภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 18 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ทันกาหนด และทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบินและผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ ามัดจาทั้งหมด
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากการท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นการ
ชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
การใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
*********************************************
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กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ของท่าน
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่า

หม้ าย

3. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันทีเ่ ริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ที่ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่อนหรื อไม่

เคย

ไม่ เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย
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