อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว - ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี – ชมการตัดขนแกะ – เทาโป - เวลลิงตัน
ข้ ามเรื อเฟอร์ รี่สู่ เกาะใต้ – พิคตัน – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้ สเชิร์ช - เทคาโป
ยอดเขาเม้ าท์ ค๊กุ – ควีนส์ ทาวน์ – ล่องเรื อกลไฟโบราณ - นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า+ลูท
พิเศษ!!! รับประทานอาหารค่าบนยอดเขาบ๊ อบพีค พร้ อมชมความงามยามค่าคืน

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 เมนูกงุ้ ล็อปสเตอร์ - เป๋ าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 นัง่ กระเช้ากอนโดล่าและเล่นลูท ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง
เดือน พฤศจิกายน 2561
เดือน ธันวาคม 2561

2 – 11 , 16 - 25
1 – 10

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์

15.00 น.

18.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – โรโตรัว

10.45 น.

เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซี แลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเที่ยวชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ ง
เป็ นเมืองที่สาคัญทางด้านการเรี ยน การศึกษา การเงิ นของนิ วซี แลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลา
ชมสะพานฮาเบอร์ ขึน้ ชมยอดเขาอีเดน เพื่อชมยอดเขาที่อดีตเป็ นภูเขาไฟ ปัจจุ บนั ดับแล้ว มีร่องรอยคล้ายกระทะ
ใบใหญ่ ซึ่ งเป็ นที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพที่สวยงามของเมืองอ๊อคแลนด์ ผ่านชมบ้านเศรษฐี ที่
ตั้งอยูบ่ นเนินเขา
เดินทางสู่ โรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารี อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
สาคัญของเกาะเหนือ
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้ อมชมระบาพื้นเมือง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

บ่ าย
คา่

วันที่สาม

Te Puia – ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - อโกรโดม

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นานาท่านสู่ TE PUIA ซึ่ งเป็ นศูนย์วฒั นธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุม
ของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่ องนุ่ง ห่ ม พร้ อ มชมบ่อ น้ าพุร้ อน บ่อ โคลนเดือ ด สิ่ งมหัศจรรย์ที่
เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิ ดจากพลังความร้ อนใต้
พื้นดินใน นาท่านเข้าชม เรนโบว์ สปริง (RAINBOW SPRINGS) ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับผูม้ า
เยือนและรักในธรรมชาติ บ่อน้ าเรนโบว์เป็ นบ่อน้ าแร่ ซ่ ึ งผลิตน้ าจานวน 2.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็ นที่อยูอ่ าศัยของปลา
เทร้ ามี ถิ่ นก าเนิ ดจากทวีปอเมริ ก าเหนื อ ร่ มรื่ นด้วยพันธ์ไม้พ้ืนเมือ งได้แก่ แคลิฟอร์ เ นี ย แดง, ซิ ลเวอร์ เ ฟิ ร์ น ได้
กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติ นอกจากนี้ยงั มีนกพื้นเมืองสายพันธ์ต่างๆหลายชนิด อาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบ

เที่ยง

คา่

พื้นเมื อง, นกแก้ว เกาะเหนื อ, นกแก้ว เคี ย เป็ นนกที่ได้รับ การคุ้มครอง นอกจากนี้ ย งั มี กิ้ง ก่าทัว ทารา สัตว์ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ที่อาศัยอยู่เมื่อ 225 ล้านปี ก่อนคริ สตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานถึง 100 ปี หรื อมากกว่านั้น
KIWI HOUSE บ้านของนกกีวีที่มีอยูเ่ ฉพาะในนิวซี แลนด์เท่านั้นเป็ นสัตว์พ้ืนเมืองที่มีชีวิตอยูถ่ ึง 70ล้านปี มาแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็ นฟาร์ มเลี้ย งแกะซึ่ งปรับ ปรุ งเป็ น สถานที่ท่องเที่ ยว แสดงที่ มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นัน่ คือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซี แลนด์แต่
ที่อ
โกรโดมเป็ นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดม ยังมี
การแสดงอื่นๆ เช่น การรี ดน้ านมวัว และ การแสดงสุนขั ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุนขั แสนรู้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

เทาโป - น้าตกฮูก้า – เวลลิงตัน – ชมเมือง

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
เดินทางสู่ เมื องเตาโป เมืองซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเตาโปซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต ที่มีขนาด
ใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซี แลนด์ เป็ นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้า จากนั้นแวะชม น้า
ตกฮูก้า น้ าตกสี ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณน้ าที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ กาเนิดมาจากแม่น้ า
ไวกาโต้ ซึ่ ง ไหลมาจากทะเลสาบเตาโป เงิ นสัญลักษณ์ ของประเทศ จากนั้น เดินทางต่ อสู่ เมื องเวลลิงตัน เมือ ง
หลวงของประเทศนิวซี แลนด์ ศูนย์กลางทางการบริ หาร และการปกครอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมื องเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิ ว ซี แลนด์ ซึ่ งมักจะได้รับการเปรี ยบว่าเหมือ นกับซาน
ฟรานซิ สโก ผ่านชมรัฐสภา หอสมุดแห่งชาติย่าน WATER FRONT นาท่านชมวิวของเมืองจากยอดเขาวิคทอเรี ย
ที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองอย่างกว้างไกล เป็ นเมืองซึ่ งเสมือนฉากอันงดงามที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขา ราย
ล้อมด้วยท่าเรื อน้ าลึก อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั GRAND MERCURE WELLINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่

วันที่ห้า

เวลลิงตัน – ล่ องเรื อเฟอร์ รี่ – พิคตัน – เบลนแฮม

เช้ า

คา่

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านออกเเดินทางสู่ท่าเรื อเมืองเวลลิงตัน เพื่อทาการเช็คอิน เพื่อ ลงเรื อเฟอร์ รี่ INTERISLANDER ข้ามช่องแคบ
ระหว่างเกาะใต้ สู่ เกาะเหนือด้วยเรื อเฟอร์ รี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ห้องดูทีวี ร้ านอาหาร
ห้องเด็กเล่น พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทาง
เรื อเทียบฝั่งท่าเรื อเมืองพิคตันเกาะใต้ หลังรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เ มือ งเบลนแฮม เลาะเลี ยบชายฝั่ งทะเล ชมทัศนี ยภาพของมหาสมุทรแปซิ ฟิ กตอนใต้ของนิ วซี แลนด์
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่พิคตัน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Scenic Hotel Marlborough หรื อเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคา่ ภายในโรงแรม

วันที่หก

เบลมแฮม – ไคคูร่า – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื องไคคูร่า ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ น่ารักริ มฝั่งทะเลทางตะวันตก ซึ่ งในอดีต เมืองไคคูร่า เป็ นศูนย์
กลางของเมืองท่าเรื อล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843–1922 และยังเป็ นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ สาหรับการเพาะปลูก
และเลี้ยงแกะ ไคคูร่ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องการจัดทัวร์ ชมปลาวาฬมากและยังเป็ นเจ้าแรกในนิวซี แลนด์ ที่จดั ให้มีทวั ร์
ชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรื อหรื อ เครื่ องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดให้ อย่ างใดอย่ างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ทุกท่ านการชมปลาวาฬจะต้องขึน้ อยู่กับสภาพอากาศด้ วย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ลงเรื อยอร์ ช ลาใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คนนาสู่กลางทะเล เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการ
ผจญภัย ในการชมปลาวาฬยักษ์พนั ธุ์ซเพิม อย่างใกล้ชิดซึ่ ง เป็ นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติ ท่าน
อาจจะได้พบกับปลาโลมาสี เทา นกทะเลหลากชนิ ด แมวน้ า และยังอาจจะได้ชมวาฬหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียน
เข้ามาเยือน แนวชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้ เวลาล่ องเรื อประมาณ 2 ชั่วโมง)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้ ชเชิร์ท ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั RYDGES LATIMER HOTEL CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

บ่ าย

เที่ยง
บ่ าย

คา่

วันที่เจ็ด

ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางจากเมืองแอชเบอร์ ตนั ผ่านที่ ราบแคนเทอร์ เบอรี่ สู่เมื องเทคาโป เมืองเล็กๆ ริ มทะเลสาบที่
สวยงาม ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง ของ ทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรี ยกว่าทะเลสาบสี เทอควอสย์ ที่
มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่ งในปัจจุบนั ยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กนั จะมี อนุสาวรีย์สุนัข
ต้ อนแกะ สร้ างด้ว ยทองสาริ ด สร้ างไว้เพื่อ เป็ นการยกย่องคุณความดีของสุ นขั แสนรู้ นาท่านสู่ ทะเลสาบปูคากิ
ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW ซึ่ งมียอดเขาเม้าท์คุก้ ที่มีเทือกเขาสู งถึง 3,753 เมตร
เหนื อยอดเขามีหิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี เป็ นฉากหลัง (สาหรับท่ านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมยอด
เขา กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมื องควีนส์ ทาวน์ ระหว่าทางแวะชิม และซื้ อผลไม้สด และแห้งที่เมื องครอมเวล เมืองแห่ งผลไม้
เมืองควีนส์ทาวน์ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบวาคาทีปู (WAKATIPU) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสี
ฟ้าและยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เมืองควีนส์ทาวน์เป็ นเมืองแห่ งการผจญภัยในหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการเล่น
เจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟ หรื อแม้แต่บนั จี้จมั พ์ ซึ่ งล้วนแต่เป็ นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสาหรับผูร้ ักความท้าทายจากทัว่ ทุกมุม
โลก (สาหรับท่ านที่ต้องการจะร่ วมสนุ กกับกิจกรรมต่างๆ เช่ นการกระโดดบันจี้ และนั่งเรื อเร็วนอกรายการทัวร์
กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพเิ ศษกุ้งล็อปสเอตร์ ของนิวซีแลนด์
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่

วันที่แปด

เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ - ล่ องเรื อกลไฟโบราณ - วอเตอร์ พคี ฟาร์ ม – ชมการตัดขนแกะ – นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า+ลูท

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยงั คงมีทองอยูใ่ นลา
ธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั ให้ชมถึงประวัติศาสตร์ ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิต
ความเป็ นอยูใ่ นสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่
สาคัญคือบักกิ้งแฮมสตรี ท (Backingham Street) ซึ่ งมีสถานที่สาคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรี ยงรายอยูส่ องฝั่ง
เตรี ยมพร้อมขึ้นเรื อที่ท่าเรื อล่ องเรื อกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรี ยกขานเป็ นเรื อในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเนื่องจากเป็ นเรื อที่มีส่วนในการขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็ น
เพียงลาเดียวซึ่ งเหลือตกทอดมาจากยุคที่การทาเหมืองเจริ ญรุ่ งเรื อง มีอายุเก่าแก่กว่าเกื อบร้อยปี อีกทั้งเป็ นเรื อกล
ไฟรุ่ นอนุรักษ์ ที่ใช้พลัง งานไอน้ าจากถ่านหิ น เป็ นเครื่ องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรื อตกแต่งด้วยไม้และ
ทองเหลืองอย่างงดงามเป็ นเรื อโดยสารเพียงหนึ่งในไม่กี่ลาซึ่ งเหลืออยูใ่ นซี กโลกใต้ที่ยงั คงใช้พลังงานจากถ่านหิ น

11.45 น.

13.00 น.

คา่

รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์ บีควิ ภายในฟาร์ ม
จากนั้นชมการสาธิ ตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์ พคี ฟาร์ ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสตั ว์ วอลเตอร์ พีคฟาร์ มแกะบนยอดเขา
ในบรรยากาศริ มทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศนิวซี แลนด์ ชมโชว์สุนขั ต้อนแกะจากฟาร์ ม
พื้นเมือง ดูการทางานของสุ นขั เลี้ยงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซึ่ งขนแกะนี้ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มี
ชื่อเสี ยงของนิ วซี แลนด์ รวมทั้งสัตว์น่ารักๆ พร้ อมให้อาหารสัตว์ต่างๆจากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อ เมืองควีนส์
ทาวน์ !!! ฟรี ให้ ท่านได้ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้ ากอนโดล่ าและลูท บนยอดเขาบ๊ อบพีค !!!
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบ๊ อบพีค
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันที่เก้ า

ควีนส์ ทาวน์ – แอร์ โร่ ว์ทาวน์ - โอมาราม่ า – เม้ าท์ คุ๊ก - ไคร้ สเชิร์ท

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยงั คงมีทองอยูใ่ นลา
ธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่จดั ให้ชมถึงประวัติศาสตร์ ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิต
ความเป็ นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจี นที่มา"ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่
สาคัญคือบักกิ้งแฮมสตรี ท (Backingham Street) ซึ่ งมีสถานที่สาคัญร้านอาหาร ร้ านขายของเรี ยงรายอยูส่ องฝั่ง นา
ท่านออกเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์เดินทางสู่เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ที่ต้งั อยู่ ระหว่างทาง เมื อ งนี้ ย งั มี ที่ พ ัก
และรี สอร์ ทเล็กๆ น่ารัก ไว้ สาหรับนักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์ บีควิ ณ ภัตตาคาร
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิ ล เมืองแห่ งต้นไม้ ของนิวซี แลนด์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือน
ภาพวาดของนิ วซี แลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก ผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่ มี
ฉากหลัง เป็ นยอดเขาที่ ปกคลุม ด้ว ยหิ มะ เพื่ อ เข้า สู่ เ มื อ งไคร้ สเชิ ร์ ช แวะให้ท่ านได้ช้อ ปปิ้ งสิ นค้าที่ ร ะลึ ก ของ
นิวซี แลนด์ อาทิ ครี มรกแกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บารุ งสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่
ทาจากขนแกะ ต่างๆ เดินทางถึง เมืองไคร้ ชเชิร์ทจากนั้นนาท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ น“เมื องอังกฤษนอกเกาะ
อังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลี ย ์ ศาลาว่าการประจ าเมื อ ง ชมความงามของแม่น้ าเอว่อ น ผ่านชมสวน
พฤกษศาสตร์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ หลังจากนั้นนาท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองไคร้ สท์เชิร์ช บนยอด
เขาแคชเมียร์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพเิ ศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ และ ไวน์ แดง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั RYDGES LATIMER HOTEL CHRISTCHRUCH

เที่ยง
บ่ าย

คา่

วันที่สิบ

ไคร้ สท์ เชิร์ช – อ๊ อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินไคร้ สท์ เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ .........................
เดินทางถึงสนามบินอ๊ อคแลนด์
ออกเดินทางจากอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

..................น.
................ น.

น.
20.25 น.
13.10



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง : 1 – 10 ธันวาคม 2561
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

116,900.114,900.105,900.94,900.26,900.-

84,900.82,900.73,900.62,900.26,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ ถงึ 20 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** รวมค่า วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่าน ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์ * วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่ าน *
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่ รวมทิปต่าง ๆ เช่ น ทิปไกด์ 3 เหรียญ และพนักงานคนขับ 3 เหรียญ ต่อคนต่อวัน
ส่ วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่ มีเพราะควรยกกระเป๋าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 16,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 21,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์)
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้งกับทางบริษัทให้ ทราบตั้งแต่ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัว ร์ ส่ว นที่ เ หลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อ นการเดิ นทางอย่างน้อ ย 14 วันทาการ หรื อก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัว ร์ ส่ว นที่ เ หลื อ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อ นการเดิ นทางอย่างน้อ ย 30 วันทาการ หรื อก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์)
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่า นิวซีแลนด์ ไม่ ทันกาหนดและทางบริษัทฯต้ องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กับทางบริษัทฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
** การยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) **
*** เนื่ องจากสถานทูตนิวซีแลนด์ เปลี่ยนระเบียบใหม่ การยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ต้องส่ งเอกสารไปพิจารณาที่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเอกสารที่ยื่นจะต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ***
1. สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่ มเก่ าให้ แนบมาด้ วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บา้ น / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี ที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร ต้องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ชื่ อ – นามสกุล ตรงตามหน้ า PASSPORT
(อัพเดตยอดเงินก่อนวันทีจ่ ะยื่นวีซ่าไม่เกิน 30 วัน)
จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) *** ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ได้ ***

หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ พร้ อมประทับตรายางบริษัท

3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตรข้าราชการ
เพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ทาจากที่ว่าการอาเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ)
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
กรณี ผเู้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ ) (ภาษาอังกฤษ)
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา) (ภาษาอังกฤษ)
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา(ภาษาอังกฤษ)
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)

หลักฐานการเงิน STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรื อ มารดา (ภาษาอังกฤษ)
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั บุตร (ภาษาอังกฤษ)
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กับทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น ค่าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผ้เู ดินทาง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ ม เรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ งเจ้าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษัทใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับ ผิดชอบในกรณี ที่ก องตรวจคนเข้าเมื องห้ามผูเ้ ดิ นทาง เนื่ อ งจากมี สิ่งผิดกฎหมาย หรื อ สิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรื อบางส่วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
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 จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการท่ องเที่ยวนี้เป็ น
การชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละ
สิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้เู ดินทางตา่ กว่า 20 ท่ าน โดยที่จะแจ้งให้ ผ้เู ดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 15 วัน
*********************************************

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
*** กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง ***
*** กรุ ณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ เท่ านั้น***
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย .................................................................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง ...........................................................................................................................................
คุณมีการเปลีย่ นชื่ อ - นามสกุลหรื อไม่ (ถ้ ามีโปรดระบุชื่อ – นามสกุล เดิม )................................................................... .................................................
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