(GLHNZ006)

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ไคร้สท์เชิร์ช - รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ําแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
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 พร๎อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสูํอ๏อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

18.45 น.
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วันที่สอง

ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค

10.45 น.

ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นําทํานผํานการเอ๏กซเรย์
ตรวจกระเป๋าที่ถือขึ้นเครือ่ ง (HAND CARRY) และผํานดํานตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋าสัมภาระ
เรียบร๎อยแล๎ว
ออกเดินทางสูํควีนส์ทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ NZ 623 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศ นิวซีแลนด์
นําทําน นั่งกระเช้ ากอนโดล่า ขึ้น สู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พี ค" สัม ผัสความสวยงามของเมือ งควีน ส์ทาวน์ในมุม สู ง
มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ๎านเรือนอยูํด๎านลําง ยอดเขาสูง และท๎องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขา
บ๏อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถํายทําฉากหนั งในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยัง
เป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด๎านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต๎
!!! 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 เข๎าสูํ
เขต อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผํานเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุํงกว๎าง เข๎าสูํวนอุทยานแหํงชาติมิลฟอร์ดซาวด์
( MILFORD SOUND) ในดินแดนสํวนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให๎เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ของขั้วโลกใต๎ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แหํงในโลก กลําวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ําแข็ง
ในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให๎น้ําทํวมแทนที่กลายเป็นอําวลึกระหวํางทางทํานจะได๎ ชมความงามที่สร๎างโดย
ธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ทํานจะสามารถมองสะท๎อนภาพ
ภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยูํเบื้องลําง และให๎ทํานดื่มน้ําแรํบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ําตกที่มี
ความยิ่งใหญํที่ CHASM
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสําราญมิลฟอร์ด ซาวด์
สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศ
เย็นจากขั้วโลกใต๎ และสายน้ํากัดเซาะ สํงผลให๎เกิดเป็นชายฝั่งเว๎าแหวํง ทําให๎เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง

เที่ยง

ทัวร์นิวซีแลนด์_SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX] 9D7N (TG) 08-16 APR 119,500 _ http://www.gustotour.com/tour/country/14

2

(GLHNZ006)

ค่ํา

ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ําตกอันสูง ตระหงํานของ น้ําตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร จากหน๎าผา พบกับ
แมวน้ํานอนอาบแดดบนโขดหินอยํางสบายอารมณ์จากนั้นลํองเรือกลับสูํทําเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค๎ชปรับอากาศ
กลับสูํเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ -ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - อิสระช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยูํในลํา
ธารข๎าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให๎ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิต
ความเป็นอยูํในสมัยนั้นที่นําสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด๎วยเหมือนกันถนนที่
สําคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมี สถานที่สําคัญร๎านอาหาร ร๎านขายของเรียงรายอยูํสองฝั่ง นํา
ทํานชมการกระโดดบันจี้ (bungy jump) พลาดไมํได๎เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรม
ชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล๎า โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช๎เวลา
ในการเลํน 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นต๎นกําเนิดของการกระโดบันจี้จัมป์ที่โดํงดังไปทั่วโลก จึงทําให๎ใน
แตํละปีมีนักทํองเที่ยวใจกล๎าหลั่งไหลมาวัดใจอยํางไมํขาดสาย อีกทั้ งที่นี่ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด๎วย ผํานชมการ
เล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ ( Shotover Jet ) เป็นเรือแลํนด๎วยความเร็วสูงไปตามแมํน้ํา
ช็อตโอเวอร์ ทํามกลาง
เกาะแกํงและโขดหิน คํอนข๎างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล๎าย
บานานําโบ๏ท เพียงแตํไมํ
รํวงลงน้ํา ถูกคิดค๎น ขึ้น โดย บิล ฮามิล ตั้น กิจ กรรมนี้เ ปิดบริการตั้ง แตํปี ค .ศ.1970 เส๎น ทางเรือ เจ็ทของที่นี่ ดูนํา
ตื่นเต๎นเร๎าใจมากกวําที่อนื่ เพราะเป็นต๎นตํารับของเรือเจ็ท มีผู๎มาท๎าทายความหวาดเสียวนี้แล๎วกวํา 2ล๎านคน เป็นเรือ
ที่ได๎รับการออกเเบบเป็น พิเศษ ลําตัวเรือ ทําด๎ว ยอลูมิเ นียมอยํางหนาแนํน ใช๎เ วลาในการเลํน ประมาณ1.30ชม.
(สําหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
จากนั้นอิสระให๎ทํานชมเมือง และ ช๎อปปิ้งสินค๎าจากยํานตัว เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งถือเป็นเมืองชื่อดังของประเทศ
เป็นเมืองทํองเที่ยว และเป็นเมือ งแหํงกิจกรรมท๎าทายความหวาดเสียวอันดับหนึ่ง ที่นักทํองเที่ยวตํางๆๆจะต๎อ ง
เดินทางมาที่นี่ มีเวลาให๎ทํานเลือกซื้อสินค๎าจาดตัวเมือง “ควีนส์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองทํองเที่ยวที่มีชื่อเยงของชาว
นิวซีแลนด์ และชาวตํางประเทศ ถํายภาพ กับมุมสวยๆๆ อาทิ ร๎านของหวาน รีมาร์ค เคเบิ้ล หอนาฬิกา เป็นต๎น
** สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น**

เที่ยง
บ่าย
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ควีนส์ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธารน้ําแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
จากนั้นเดิน ทางผําน เส้น ทางฮาสพาส สู่เมือง (HASST) ซึ่ง แตํเดิม ใช๎เป็น เส๎นทางการเดิน ทางของชาวเมารี ซึ่ง
เดินทางเป็นแรมเดือน และตํอสู๎กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหลํงกําเนิดหยก (GREEN STONE) ที่สอง
ข๎างทางเต็มไปด๎วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุํมตลอดทั้งเขา นําทํานเดินทางสูํ เมืองวานากา เมืองเล็กๆ ศูนย์กลางของ
เกาะใต๎ ตั้งอยูํริมทะเลสาบวานากา ที่มีทิวทัศน์แสนงดงามมากแหํงหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ประดับประดาไป
ด๎ว ยพื ชพรรณสี สัน สดใส ทั้ง แดง ส๎ ม แสด ทอง ชมพู ตั ดกั บสี ฟ้ าสดของท๎อ งฟ้ าใส และสีใ สๆของน้ํ าแหํ ง
ทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดของผลงานศิลปินเอกชั้นครู โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบ วานาก๎า
เห็นต๎นไม๎ใบสีสวยงามไปทั้งต๎น เรียงรายของตลอดฝั่ง เชิญสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํ ที่ยังคงรักษาธรรมชาติไว๎
ไมํให๎สูญเสียไป และเที่ยวชมและถํายรูปทะเลสาบวานากาอันงดงาม ระหวํางทางให๎ทํานได๎ แวะชม ห๎องน้ําสมัย
โรมัน (Puzzling World) เมืองมหัศจรรย์ของเลํน (ถํายรูปด๎านนอก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ําแข็ง จึงทําให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแหํงนี้ ธารน้ําแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแหํงภายในอุทยาน
แหํงชาติเวสท์แลนด์ ได๎แกํ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ําแข็ง
มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแหํงนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยูํตลอดเวลา หรืออาจ
กลําวได๎วําไมํมีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข๎าถึงธารน้ําแข็งได๎งาํ ยดายเชํนนี้ จากนั้นนําทําน ชมฟ๊อกกลาเซียร์ มีความ
สวยงามอยูํในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรย์ของธารน้ําแข็งที่เคลื่อนลงมาอยํางตํอเนือ่ งตลอดทศวรรษ และยังคง
เคลื่อนตัวอยํางไมํหยุด ธารน้ําแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม สําหรับจุดชมธารน้ําแข็งฟ็
อกซ์แบบชัดๆ อยูํเลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสันไปอีกแคํนิดเดียว พอเจอสะพานแล๎วมองย๎อนกลับมาจะเห็น
ธารน้ํ า แข็ง ได๎ อ ยํ างชั ด เจน สวยงามแทบจนไมํ อ ยากกระพริ บ ตาเลย (ให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กสนุ ก สนานกั บ การนั่ ง
เฮลิคอปเตอร์เพื่อชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้าท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารค่ํา ภายในห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ที่พัก SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
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วันที่หก

โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
จากนั้นนําทําน ชมเมืองโฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยูํริมทะเลเป็นศูนย์กลางทางการค๎าของฝั่งตะวันตกในสมัยกํอน มี
หอนาฬิกาที่ตั้งอยูํใจกลางเมือง เป็นเมืองที่มีความชํานาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือ หยก ซึ่ง
มีความสําคัญด๎านจิตวิญญาณเป็นอยํางมากสําหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล๎วเคยเป็นวัสดุที่แข็งแกรํงที่สุดที่ชาว
เมารีรู๎จัก ถูกนํามาใช๎ทําอาวุธ เครื่องมือและเครื่อ งประดับสํวนตัว เชื่อกันวําหินสีเขียวนี้จะชํวยรักษาความสงบ
แข็งแรง และจะนําอํานาจมาสูํตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแหํงหยกสีเขียวและซื้อหยกเป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดิน ทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS สถานี ระหวํางทางจากนั้น นําทําน นั่งรถไฟ
ทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือ นในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวที่เ ชื่อ มผํานเทือ กเขาตํางๆ
ถึง 8.5 กม. ใช๎เวลากํอสร๎างนานถึง 15 ปี ระหวํางทางผํานชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แหํงซีกโลก
ใต๎ที่ได๎รับการกลําวขานวําเป็นเส๎นทางซึ่งโอบล๎อมด๎วยภูเขาหิมะและต๎นไม๎หลากสีเปลี่ ยนไปตามฤดูกาลที่สวย
ที่สุดสลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะนํารักยืนเรียงรายเล็มหญ๎า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาด เพลิดเพลินไป
ตลอดสองข๎างทางโดยต๎นไม๎หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุ ดสายหนึ่งในโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

วันที่เจ็ด

สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสูเํ มืองโรโตรัว โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 5782
ถึงเมืองโรโตรัว หลังจากรับกระเป๋าเรียบร๎อยแล๎ว

10.30 น.
12.50 น.

ทัวร์นิวซีแลนด์_SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX] 9D7N (TG) 08-16 APR 119,500 _ http://www.gustotour.com/tour/country/14

5

(GLHNZ006)

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําทํานสูํ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด๎านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เชํน หอประชุมของ
ชาวเมารี การแกะสลักไม๎ และการทอเครื่องนุํงหํม พร๎อมชมบํอน้ําพุร๎อน บํอโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจาก
พลังความร๎อนใต๎พิภพที่พวยพุํงจากพื้นดิน และแรํธาตุตํางๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร๎อนใต๎พื้นดินใน
นําทํานเข๎าชม เรนโบว์สปริง (RAINBOW SPRINGS) ได๎รับการปรับโฉมครัง้ ใหญํเพื่อต๎อนรับผู๎มาเยือนและรักใน
ธรรมชาติ บํอน้ําเรนโบว์เป็นบํอน้ําแรํซึ่งผลิตน้ําจํานวน 2.5 ล๎านลิตรตํอวัน เป็นที่อยูํอาศัยของปลาเทร๎ามีถิ่นกําเนิด
จากทวีปอเมริกาเหนือรํมรื่นด๎วยพันธ์ไม๎พื้นเมืองได๎แกํ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิลเวอร์เฟิร์น ได๎กลายเป็นสัญลักษณ์
ประจําชาติ นอกจากนี้ยังมีนกพื้นเมืองสายพันธ์ตํางๆหลายชนิด อาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื้นเมือง, นกแก๎วเกาะ
เหนือ, นกแก๎วเคีย เป็นนกที่ได๎รับการคุ๎มครอง นอกจากนี้ยังมีกิ้งกําทัวทารา สัตว์กํอนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยูํเมื่อ
225 ล๎านปีกํอนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูํได๎ยาวนานถึง 100 ปี หรือมากกวํานั้น KIWI HOUSE บ๎านของนกกีวี่ที่
มีอยูํเฉพาะในนิวซีแลนด์เทํานั้นเป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีชีวิตอยูํถึง 70ล๎านปีมาแล๎ว
จากนั้น นําทํานสูํ อโกรโดม (AGRODOME) เป็น ฟาร์ม เลี้ยงแกะซึ่ง ปรับปรุง เป็น สถานที่ทํองเที่ยว แสดงที่มี
ชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก นั่นคือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แหํงในประเทศนิวซีแลนด์แตํ
ที่อ
โกรโดมเป็นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล๎ว ที่อโกรโดมยังมีการ
แสดงอื่นๆ เชํน การรีดน้ํานมวัว และ การแสดงสุนัขต๎อนเป็ด และต๎อนแกะ โดยสุนัขแสนรู๎
รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
นําท่านเข้าสู่ที่พกั SUDIMA LAKE ROTORUA หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง

เช้า

นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางเข๎าสูํเมืองอ๏อคแลนด์ เมืองอ๏อคแลนด์ตั้งอยูํทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมือง
ใหญํที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล๎อมไปด๎วยหมูํเกาะกวํา 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน
และเป็นเมืองที่สําคัญทางด๎านการค๎า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งทีน่ ี่ยงั มีทําเรือริมอําวทีส่ วยงาม
และยังมีสถานที่ทอํ งเที่ยวที่สําคัญในโอ๏กแลนด์ อาทิ ยํานดาวน์ทาวน์ ,ยํานกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน,โอ๏กแลนด์
โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๏กแลนด์ เป็นต๎น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

กลางวัน
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นําทํานเที่ยวชมเมืองอ๏อคแลนด์ (CITY OF SAILS) เมืองที่ใหญํอนั ดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สําคัญทางด๎านการเรียน
การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอําวที่สวยงามเต็มไปด๎วยเรือนับร๎อยลํา ชมสะพานฮาเบอร์ ชมยอดเขาอีเดน
ผํานชมบ๎านเศรษฐีที่ตั้งอยูํบนเนินเขา จากนัน้ นําทํานเข๎าสูํใจกลางเมือง ผํานยําน พาร์แนล ถนนที่เป็นทีต่ ั้งของ
บ๎านเรือน ร๎านค๎าเกําแกํรุํนบุกเบิก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั RYDGES HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า

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

119,500.113,900.101,900.89,900.26,000.-

90,000.84,900.75,900.67,900.26,000.-

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)
คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําเครื่องดื่มและคําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คําโทรศัพท์ คําซักรีด ฯลฯ
ทัวร์นิวซีแลนด์_SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX] 9D7N (TG) 08-16 APR 119,500 _ http://www.gustotour.com/tour/country/14

8

(GLHNZ006)

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)
กรณีที่ลูกค๎าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกค๎ามีความจําเป็นต๎องออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจ๎งให๎ทางบริษัททราบกํอนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆทั้งสิ้น
คําทัวร์สํวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคําทัวร์ทั้งหมดกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 14 วันทําการ หรือกํอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมํคืนมัดจํา
คําทัวร์สํวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคําทัวร์ทั้งหมดกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 30 วันทําการ หรือกํอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมํคืนมัดจํา (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่า นิวซีแลนด์ไม่ทัน กําหนดและทางบริษัท ฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน 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)
รูปถํายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไมํสวมแวํนตาดํา, แตํงกายสุภาพ, ไมํเอารูปรับปริญญา, ใสํชุดครุย, หรือใสํชุดราชการ, ไมํยิ้ม, พื้น
หลังเป็นสีขาว ต๎องไมํเป็นลวดลาย และห๎าม เป็นภาพถํายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ๎าน, บัตรประชาชน
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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 (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
หมายเหตุวีซ่า
วีซําครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมํเกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท
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กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หากทํานถูก
ปฏิเสธการเข๎าหรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางทํองเที่ยวกับคณะจะใช๎หนังสือ เดิน ทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข๎าเมืองห๎ามผู๎เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห๎ามนําเข๎าประเทศ
เอกสารเดิน ทางไมํถูกต๎อง หรือ ความประพฤติสํอไปในทางเสื่อ มเสียหรือด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข๎าเมือ งได๎
พิจารณาแล๎ว
บริษัทฯ ไมํอาจคืนเงินให๎ทํานได๎ ไมํวําจํานวนทั้งหมด หรือบางสํวน และบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต
งดออกวีซําให๎กับทําน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู๎โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข๎าเมือง ให๎กับชาวตํางชาติ หรือ คน
ตํางด๎าวที่พํานักอยูํในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลําช๎าของสายการบิน โรงแรมที่พักในตํางประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็น
การชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์
ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
*********************************************
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(GLHNZ006)

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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