(GLHNZ003)

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์
เทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ + ล่องเรือดูปลาวาฬ ณ ไคคูร่า
โรโตรัว – อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง
 เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต๎เสิร์ฟพร๎อมไวน์แดง
 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๏อบพีค
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให๎บริการ สุภาพ อํอนน๎อม
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
กําหนดการเดินทาง

เดือน เมษายน (สงกรานต์) 2561

08 - 16

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

15.00 น.

คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร๎อมรับเอกสารใน
การเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสูํอ๏อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

18.45 น.

ทัวร์นิวซีแลนด์_NORTH & SOUTH ISLAND [MFM - KAI] 9D7N (TG) 08-16 APR 118,900_ http://www.gustotour.com/tour/country/14

1

(GLHNZ003)

วันที่สอง

อ๊อคแลนด์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค

10.45 น.

ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นําทํานผํานการเอ๏กซเรย์ ตรวจ
กระเป๋าที่ถือ ขึ้น เครื่อ ง (HAND CARRY) และผํานดํานตรวจคนเข๎าเมือ งและศุล กากร หลัง รับกระเป๋าสัม ภาระ
เรียบร๎อยแล๎ว
ออกเดินทางสูํควีนส์ทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ NZ 623 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศ นิวซีแลนด์
นําทําน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็น
ทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ๎านเรือนอยูํด๎านลําง ยอดเขาสูง และท๎องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๏อบส์พีค
เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถํายทําฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็ นเทือกเขาที่
มีชื่อเสียงในด๎านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต๎
!!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!
รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพีค
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

14.25 น.
16.15 น.

ค่ํา

วันที่สาม

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสูํ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผํานทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญํเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข๎าสูํเขต
อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผํานเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุํงกว๎าง เข๎าสูํว นอุทยานแหํงชาติมิลฟอร์ดซาวด์ (
MILFORD SOUND) ในดิน แดนสํวนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให๎เป็น มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ของขั้วโลกใต๎ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แหํงในโลก กลําวคื อภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ําแข็งใน
ยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให๎น้ําทํวมแทนที่กลายเป็นอําวลึกระหวํางทางทํานจะได๎ ชมความงามที่สร๎างโดยธรรมชาติ
ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ทํานจะสามารถมองสะท๎อนภาพภูเขา ซึ่งเป็น
วิวอยูํเบื้องลําง และให๎ทํานดื่มน้ําแรํบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ําตกที่มีความยิ่งใหญํที่
CHASM
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสําราญมิลฟอร์ด ซาวด์

เที่ยง
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ค่ํา

สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศ
เย็นจากขั้วโลกใต๎ และสายน้ํากัดเซาะ สํงผลให๎เกิดเป็นชายฝั่งเว๎าแหวํง ทําให๎เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง
ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ําตกอันสูงตระหงํานของ น้ําตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร จากหน๎าผา พบกับแมวน้ํา
นอนอาบแดดบนโขดหินอยํางสบายอารมณ์จากนั้นลํองเรือกลับสูํทําเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค๎ชปรับอากาศกลับสูํ
เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร สไตล์เกาหลี
นําท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยูํในลํา
ธารข๎าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให๎ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความ
เป็นอยูํในสมัยนั้นที่นําสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด๎วยเหมือนกันถนนที่สําคัญคือ
บักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมี สถานที่สําคัญร๎านอาหาร ร๎านขายของเรียงรายอยูํสองฝั่ง นําทํานชมการ
กระโดดบันจี้ (bungy jump) พลาดไมํได๎เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียว
อันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล๎า โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช๎เวลาในการเลํน 35
นาที ซึ่ ง เมือ งควี น ส์ ทาวน์ถื อ เป็น ต๎ น กํ าเนิดของการกระโดบั น จี้ จัม ป์ ที่โ ดํง ดัง ไปทั่ ว โลก จึง ทํา ให๎ใ นแตํล ะปี มี
นักทํองเที่ยวใจกล๎าหลั่งไหลมาวัดใจอยํางไมํขาดสาย อีกทั้ งที่นี่ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด๎วย ผํานชมการเล่นเรือ
เร็วช็อตโอเวอร์ ( Shotover Jet ) เป็นเรือแลํนด๎วยความเร็วสูงไปตามแมํน้ํา
ช็อตโอเวอร์ ทํามกลางเกาะแกํง
และโขดหิน คํอนข๎างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล๎าย
บานานําโบ๏ท เพียงแตํไมํรํวงลงน้ํา
ถูกคิดค๎นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เ ปิดบริการตั้งแตํปี ค.ศ.1970 เส๎นทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูนําตื่นเต๎นเร๎าใจ
มากกวําที่อื่น เพราะเป็นต๎นตํารับของเรือเจ็ท มีผู๎มาท๎าทายความหวาดเสียวนี้แล๎วกวํา 2ล๎านคน เป็นเรือที่ได๎รับการ
ออกเเบบเป็นพิเศษ ลําตัวเรือทําด๎วยอลูมิเนียมอยํางหนาแนํน ใช๎เวลาในการเลํนประมาณ1.30ชม. (สําหรับท่านใดที่
สนใจกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

เที่ยง
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บ่าย

ค่ํา

จากนั้นอิสระให๎ทํานชมเมือง และ ช๎อปปิ้งสินค๎าจากยํานตัว เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งถือเป็นเมืองชื่อดังของประเทศเป็น
เมืองทํองเที่ยว และเป็นเมืองแหํงกิจกรรมท๎าทายความหวาดเสียวอันดับหนึ่ง ที่นักทํองเที่ยวตํางๆๆจะต๎องเดินทางมา
ที่นี่ มีเวลาให๎ทํานเลือกซื้อสินค๎าจาดตัวเมือง “ควีนส์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองทํองเที่ยวที่มีชื่อเยงของชาว นิวซีแลนด์ และ
ชาวตํางประเทศ ถํายภาพ กับมุมสวยๆๆ อาทิ ร๎านของหวาน รีมาร์ค เคเบิ้ล หอนาฬิกา เป็นต๎น
** สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น**
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ควีนส์ทาวน์ – เมืองทไวเซิล-ครอมเวลล์ – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองทไวเซิล (Twizel) (ระยะทาง 32 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแหํงต๎นไม๎ ของ
นิวซีแลนด์ แวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให๎ทํานได๎ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่งทุกทําน
สามารถรํวมกิจกรรมให๎อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแซลมอนสดๆได๎อีกด๎วย ได๎เวลา
นําทํานแวะ Mrs.Jones Fruit Stall ให๎ทํานได๎แวะซื้อผลไม๎สด แห๎ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ ที่ เมืองค
รอมเวลล์ กํอนเดินทางผํานลินดิส พาส ซึ่งเป็นถนนที่ตัดผํานเทือกเขาสูง ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาที่สลับซีบซ๎อน
สวยงามมาก เข๎าสูํ เมืองโอมารามํา เป็นเมืองเล็กๆ ระหวํางทาง เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ นํารักบรรยากาศดีๆ
ที่นําประทับใจ ไว๎สําหรับนักทํองเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบาร์บีคิว
นําทํานถํายรูปความงดงามของ ทะเลสาบพูคากิ (Pukaki Lake) ทะเลสาบที่สวยงามจนได๎ชื่อวํา Million Dollar View
ทํานจะได๎ชื่นชมทัศนียภาพและ ความสวยงามของธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได๎ชื่อวําสวยงามและบริสุทธิ์
อีกแหํงหนึ่งของโลก ซึ่งมี ยอดเขาเม๎าท์คุ๎กที่มีเทือกเขา สูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ําแข็งปกคลุม
ตลอดปี เป็นฉากหลัง ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดแหํงหนึ่งของนิวซีแลนด์ (สําหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอด
เขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) แล๎วเดินทางตํอสูํ เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสี
เขียวอมฟ้า ที่เ รียกวําทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เ ล็ กๆ นํารัก ซึ่ง ในปัจ จุบัน ยังใช๎ในการ
ประกอบพิธีการตํางๆ ใกล๎กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร๎างด๎วยทองสําริด สร๎างไว๎เพื่อเป็นการยกยํองคุณความดี
ของสุนัขแสนรู๎ จากนั้นนําทํานเดินทางตํอเพื่อเข๎าสูํเมืองไคร๎สเชิร์ช แวะเมือง แอชเบอร์ตัน ให๎ทํานได๎แวะพัก

เที่ยง
บ่าย
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ค่ํา

ระหวํางทาง พร๎อมช๎อปปิ้งสินค๎าที่ระลึกมากมายได๎ที่นี่อีกครั้ง อาทิเชํน เซรั่ม , ครีมรกแกะ, น้ําผึ้งแท๎จากนิวซีแลนด์,
พรหมขนแกะ เป็นต๎น กํอนเดินทางสูํเมืองไคร๎สเชิร์ท
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต๎สูํ เมืองไคคูรํา ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆนํารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีต
เมืองแหํงนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองทําเรือลําปลาวาฬ ตั้งแตํปี ค.ศ.1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะ
สําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูรํามีชื่อเสียงด๎านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอยํางมาก และยังเป็นเจ๎าแรก
ในนิวซีแลนด์ที่จัดให๎มีทัวร์ชมปลาวาฬ (การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง
ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯ จะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ และสําหรับเด็ กอายุต่ํากว่า 3 ขวบไม่
อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทํานลง เรือยอร์ชลําใหญํที่มีความจุได๎ถึง 40-50 คน สูํกลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬ
ยักษ์พันธุ์สเปิร์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สงํางามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอยํางใกล๎ชิด ทํานอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทํา นก
ทะเลหลากชนิด แมวน้ํา และอาจจะยังได๎ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข๎ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาล
อีกด๎วย (ใช๎เวลาในการลํองเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) ได๎เวลาอันสมควรนําทํา นเดินทางกลับสูํ เมืองไคร๎สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
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วันที่เจ็ด

สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสูเํ มืองโรโตรัว โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 5782
ถึงเมืองโรโตรัว หลังจากรับกระเป๋าเรียบร๎อยแล๎ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําทํานสูํ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด๎านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เชํน หอประชุมของ
ชาวเมารี การแกะสลักไม๎ และการทอเครื่องนุํงหํม พร๎อมชมบํอน้ําพุร๎อน บํอโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจาก
พลังความร๎อนใต๎พิภพที่พวยพุํงจากพื้นดิน และแรํธาตุตํางๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร๎อนใต๎พื้นดินใน นํา
ทํานเข๎าชม เรนโบว์สปริง (RAINBOW SPRINGS) ได๎รับการปรับโฉมครั้ง ใหญํเพื่อต๎อนรับผู๎มาเยือนและรักใน
ธรรมชาติ บํอน้ําเรนโบว์เป็นบํอน้ําแรํซึ่งผลิตน้ําจํานวน 2.5 ล๎านลิตรตํอวัน เป็นที่อยูํอาศัยของปลาเทร๎ามีถิ่นกําเนิด
จากทวีปอเมริกาเหนือรํมรื่นด๎ว ยพันธ์ไม๎พื้น เมืองได๎แกํ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิล เวอร์เ ฟิร์น ได๎กลายเป็นสัญลักษณ์
ประจําชาติ นอกจากนี้ยังมีนกพื้นเมืองสายพันธ์ตํางๆหลายชนิด อาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื้นเมือง, นกแก๎วเกาะ
เหนือ, นกแก๎วเคีย เป็นนกที่ได๎รับการคุ๎มครอง นอกจากนี้ยังมีกิ้งกําทัวทารา สัตว์กํอนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยูํเมื่อ
225 ล๎านปีกํอนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูํได๎ยาวนานถึง 100 ปี หรือมากกวํานั้น KIWI HOUSE บ๎านของนกกีวีที่มี
อยูํเฉพาะในนิวซีแลนด์เทํานั้นเป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีชีวิตอยูํถึง 70ล๎านปีมาแล๎ว
จากนั้นนําทํานสูํ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็น สถานที่ทํองเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสียง
โดํงดังไปทั่วโลก นั่นคือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แหํงในประเทศนิวซีแลนด์แตํ
ที่อโกรโดม
เป็นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล๎ว ที่อโกรโดม ยังมีการแสดง
อื่นๆ เชํน การรีดน้ํานมวัว และ การแสดงสุนัขต๎อนเป็ด และต๎อนแกะ โดยสุนัขแสนรู๎
รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
นําท่านเข้าสู่ที่พกั SUDIMA LAKE ROTORUA หรือเทียบเท่า

10.30 น.
12.50 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

วันที่แปด

อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางเข๎าสูํเมืองอ๏อคแลนด์ เมืองอ๏อคแลนด์ตั้งอยูํทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมือง
ใหญํที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล๎อมไปด๎วยหมูํเกาะกวํา 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน
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และเป็นเมืองที่สําคัญทางด๎านการค๎า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งทีน่ ี่ยงั มีทําเรือริมอําวทีส่ วยงาม และ
ยังมีสถานที่ทอํ งเที่ยวที่สําคัญในโอ๏กแลนด์ อาทิ ยํานดาวน์ทาวน์,ยํานกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน,โอ๏กแลนด์
โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๏กแลนด์ เป็นต๎น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําทํานเที่ยวชมเมืองอ๏อคแลนด์ (CITY OF SAILS) เมืองที่ใหญํอนั ดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สําคัญทางด๎านการเรียน
การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอําวที่สวยงามเต็มไปด๎วยเรือนับร๎อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ชมยอดเขาอีเดน ผําน
ชมบ๎านเศรษฐีที่ตั้งอยูํบนเนินเขา จากนั้นนําทํานเข๎าสูํใจกลางเมือง ผํานยําน พาร์แนล ถนนทีเ่ ป็นที่ตั้ งของบ๎านเรือน
ร๎านค๎าเกําแกํรุํนบุกเบิก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั SKYCITY HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน

ค่ํา

วันที่เก้า

สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ให๎ทํานพักผํอนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกํ รุงเทพฯ
นําทํานเดินทางสูํสนามบินอ๊อคแลนด์
ออกเดินทางจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

น.
13.10 น.
20.25 น.
11.30



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
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อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

118,900.113,900.101,900.89,900.24,000.-

87,900.83,900.76,900.66,900.24,000.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** รวมค่า วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน ***
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**
อัตราค่าบริการนี้รวม
คําตั๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได๎ระบุไว๎ในรายการ
คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
คําวีซําเข๎าประเทศนิวซีแลนด์ * วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *
คําโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
คําอาหาร และเครื่องดืม่ ตามรายการที่ได๎ระบุในรายการ
คํารถรับสํงระหวํางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คํามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกํทํานตลอดการเดินทางใน ตํางประเทศ
คําประกันอุบัติเหตุคมุ๎ ครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
คําทําหนังสือเดินทาง Passport
คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตํอทําน)
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คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําเครื่องดื่มและคําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คําโทรศัพท์ คําซักรีด ฯลฯ
คําอาหารที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ
คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
กรุณาจองทัวร์ กํอนการเดินทางอยํางน๎อย 30 วัน พร๎อมมัดจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ตํอ 1 ทําน
กรุณาจองทัวร์ กํอนการเดินทางอยํางน๎อย 45 วัน พร๎อมมัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ตํอ 1 ทําน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
กรณีที่ลูกค๎าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริ ษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกค๎ามีความจําเป็นต๎องออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจ๎งให๎ทางบริษัททราบกํอนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆทั้งสิ้น
คําทัวร์สํวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคําทัวร์ทั้งหมดกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 14 วันทําการ หรือกํอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมํคืนมัดจํา
คําทัวร์สํวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคําทัวร์ทั้งหมดกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 30 วันทําการ หรือกํอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมํคืนมัดจํา (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้อง
จ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจํา
กรุณาแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณียกเลิกกํอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเป็นต๎องหัก 50 % ของอัตราคําบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกกํอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๏ปของสายการบิน
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจําทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซ่าก่อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทําการ) ***
1. สําหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช๎งานได๎ไมํต่ํากวํา 6 เดือน (กรณีทํานที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําให๎แนบมาด๎วย)
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รูปถํายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไมํสวมแวํนตาดํา, แตํงกายสุภาพ, ไมํเอารูปรับปริญญา, ใสํชุดครุย, หรือใสํชุดราชการ, ไมํยิ้ม, พื้นหลัง
เป็นสีขาว ต๎องไมํเป็นลวดลาย และห๎าม เป็นภาพถํายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ๎าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข๎อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ๎าน / เบอร์ที่ทํางาน / ที่อยูํ เพื่อใช๎ในการยื่นขอวีซํา
กรณีที่ผู๎เดินทางสมรสแล๎ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยํา, (ในกรณีที่คูํสมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ๎ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถํายทุกหน๎าตั้งแตํหน๎าแรก – หน๎าปัจจุบัน หรือใช้เอกสารเป็น
BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่านั้น
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทํานทํางานอยูํ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช๎หนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช๎สําเนาทะเบียนการค๎า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
และหน๎าหนังสือรับรองต๎องมีชื่อกิจการ และชื่อผู๎เดินทางเป็นหุ๎นสํวน หรือเป็นเจ๎าของกิจการด๎วย
3. กรณีทําธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให๎ทําหนังสือชี้แจงตํอสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต๎องใช๎หนังสือรับรองการทํางานจากหนํวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไมํสามารถใช๎สําเนาบัตร
ข๎าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตํอสถานทูตได๎
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน
(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทํานั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทํานั้น
3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากผู๎ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต๎องมีหนังสือยินยอม
จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผู๎เดินทางอายุต่ํากวํา 15 ปี ขอสําเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต๎นสังกัด และสําเนาบัตรข๎าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถํายตั้งแตํหน๎าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
สําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎เดินทาง, บิดาและมารดาของผู๎เดินทาง
4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผู๎เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เลํมแดง) ต๎องใช๎เวลาพิจารณาผลวีซําอยํางน๎อย 1 เดือน ดังนั้นต๎องเปลี่ยนเป็น
หนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เลํมเหลือง) กํอน
ทํานต๎องทําการแจ๎งเข๎า – แจ๎งออก ที่กองตรวจคนเข๎าเมืองให๎เรียบร๎อยกํอน จึงจะสามารถยื่นวีซําได๎ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวี
ซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
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หมายเหตุวีซ่า
วีซําครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมํเกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หากทํานถูก
ปฏิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางทํองเที่ยวกับคณะจะใช๎หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
(เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองห๎ามผู๎เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห๎ามนําเข๎าประเทศ
เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสียหรือด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข๎าเมืองได๎พิจารณา
แล๎ว
บริษัทฯ ไมํอาจคืนเงินให๎ทํานได๎ ไมํวําจํานวนทั้งหมด หรือบางสํวน และบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต
งดออกวีซําให๎กับทําน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู๎โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข๎าเมือง ให๎กับชาวตํางชาติ หรือ คนตําง
ด๎าวที่พํานักอยูํในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลําช๎าของสายการบิน โรงแรมที่พักในตํางประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการ
ชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ใน
การใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
*********************************************
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
3. ที่อยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
4. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตําแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................................................
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่
เคย
ไม่เคย

10. ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรือไม่

เคย ...................................................
ไม่เคย
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