(GLHNZ008)

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม
 เมนูกุ๎งล็อบส์เตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต๎เสิร์ฟพร๎อมไวน์แดง
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให๎บริการ สุภาพ อํอนน๎อม
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
กําหนดการเดินทาง

เดือน เมษายน (สงกรานต์) 2561

11 - 17

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์

15.00 น.

คณะพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 7 ROW N สายการบิน แควนตัส
แอร์เวย์ พบเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัม ภาระและเอกสารการเดินทาง
พร๎อมรับเอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสูํเมืองอ๏อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491

18.45 น.
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วันที่สอง

สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน

10.45 น.

ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ ช
ออกเดินทางสูํไคร๎สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 547
เดินทางถึงเมืองไคร๎สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ นําทํานผํานดํานตรวจคนเข๎าเมือง และศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว
(เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.)
เมืองไคร๎สท์เชิร์ชเป็นเมืองที่ได๎รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญํและเกําแกํที่สุดของเกาะใต๎ ประเทศ
นิวซีแลนด์ มีแมํน้ําเอวอนไหลผํานตัวเมืองกํอให๎เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความรํมรื่นของถนนทุกสาย และสวน
ดอกไม๎สวยงามอยูํทั่ว เมืองไปหมด จนได๎รับการขนานนามวําเป็น GARDEN CITY OF THE WORLD ทําให๎
เมืองนี้ ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล๎ชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ทํองเที่ยว มากมาย สวยงาม ในเมื อ ง
ไคร๎สท์เชิร์ช เชํน จตุรัสวิกตอเรีย, กีวี่เฮ๎าส์, วิหารคาธีดตัล, ขึ้นยอดเขาแคชเมียร์ เพื่อชมเมืองไคร๎ทเชิร์ช เป็นต๎น
จากนั้นเดินทางสูํ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนย์กลางการซื้อ ขายผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของเกาะใต๎ ประเทศ
นิวซีแลนด์ ผํานที่ราบทางการเกษตรอันกว๎างใหญํ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่” ที่ใหญํเป็น อันดับ 3 รองจาก
เมืองทิมารูและไคร๎สท์เชิร์ช คนสํวนใหญํประกอบอาชีพทําฟาร์มเลีย้ งแกะ หรือฟาร์มวัว เลี้ยงวั ว ที่นี่ จึงเป็นแหลํง
รวมสินค๎าและผลิตภัณฑ์จากแกะ ขนแกะ และผลิตภัณฑ์บํารุงผิว อาหารเสริม และของที่ระลึก อื่นๆ เชิญเยี่ยมชม
ทุํงราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหลํงเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สําคัญของเกาะใต๎
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า

14.00 น.
15.25 น.

ค่ํา

วันที่สาม

แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําทํานออกเดินทางสูํ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแหํง
หนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทําให๎ทะเลสาบแหํงนี้กลายเป็น
จุดหมายปลายทางของนักทํองเที่ยวสํวนใหญํที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ําในทะเลสาบ ที่
เกิดจากการละลายของน้ําแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่งได๎กัดกรํอนชั้นหินอันอุดมไปด๎วยแรํธาตุกํอนที่จะ
ไหลลงสูํทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ํา สารละลายเหลํานี้ก็สะท๎อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์
ที่สวยงาม ใกล๎กันจะมีอนุสาวรีย์สุนขั ต๎อนแกะ สร๎างด๎วยทองสัมฤทธิ์ในปี ค.ศ.1968 เพื่อเป็นการยกยํองคุณความ
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เที่ยง

ค่ํา

ดีที่ชํวยงานให๎ชาวบ๎านมีกินมีใช๎จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประเทศนิวซีเเลนด์ เป็นประเทศที่เลี้ยงเเกะไว๎ในการทํา
การค๎า ไมํวําจะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผู๎ชํวยสําคัญคือสุนัขต๎อนแกะ ไว๎สําหรับต๎อนแกะ และไลํหมาป่าด๎วย
และใกล๎ๆ กันนั้น ทํานจะได๎เห็นโบสถ์ขนาดกะทัดรัดนํารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็ก
ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันยังใช๎ในการประกอบพิธีการตํางๆ อยูํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารญี่ปุ่น)
นําทําน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต๎ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด๎วย ทุํงหญ๎า ภูเขา และทะเลสาบสีสัน
สวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ผํานชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธารน้ําแข็งสายใหญํซึ่งละลาย
และกัดเซาะเอาก๎อนหินขนาดตํางๆกันมากลั่นกรองน้ําตามธรรมชาติจนกลายเป็นน้ําทะเลสาบที่สวยงาม ผ่านชม
ทะเลสาบปู ค ากิ เป็ น ทะเลสาบที่ มี ค วามสวยงามมากดั่ ง ภาพวาดอี ก แหํ ง หนึ่ ง ของนิ ว ซี แ ลนด์ จนได๎ ชื่ อ วํ า
MILLION DOLLAR VIEW คล๎ายๆ กับทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นน้ําที่ละลายมาจากภูเขาน้ําแข็ง เวลาแดดออก
น้ําจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แตํเวลาไมํมีแดดน้ําจะออกเป็นสีน้ํานม จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองควีนส์ทาวน์ เมือง
ที่ตั้งอยูํทํามกลางเทือกเขาขนาดใหญํที่ชื่อ THE REMARKABLES อุดมไปด๎วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่ง
ของทะเลสาบวาคาติปู ทําให๎วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ทํองเที่ยวของคนทั่วไป และคูํ
ฮัน นีมูน ที่ต๎อ งการความโรแมนติ กแบบสํวนตัว ไมํเพียงแตํมีทัศนียภาพสวยงามเทํานั้น แตํยัง เป็นแหลํง รวม
ร๎านอาหารทันสมัย ร๎านกาแฟ ไนต์คลับ แหลํงช๎อปปิ้งและสถานที่ทํองเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพร๎อมกระตุ๎น
ตํอมผจญภัย สําหรับผู๎รักการทํากิจกรรมท๎าทายอยํางกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท
จากนั้นนําทําน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุม
สูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ๎านเรือนอยูํด๎านลําง ยอดเขาสูง และท๎องฟ้าสีสวยทัศนียภาพบนยอดเขา
บ๏อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถํายทําฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยัง
เป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด๎านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต๎ พร้อมสนุกสนานกับการเล่น "ลูจจ์" เป็นเครื่องเลํน
แสนสนุกยอดฮิตหนึ่งของชาวนิวซีแลนด์ มีคันบังคับให๎เคลื่อนที่เร็วหรือช๎าได๎ตามต๎องการ เลํนได๎ทุกเพศทุกวัย
ความยากงํายขึ้นอยูํกับเส๎นทางทีเ่ ลื่อนไปมี 2 ระดับคือ ระดับงําย จะเป็นการเลื่อนไปในเส๎นทางงํายๆ พร๎อมกับได๎
ชมทิว ทัศน์ 2 ข๎างทางไปด๎วย สํวนอีกระดับคือ ระดับที่ยากขึ้น ไปอีก ด๎ว ยเส๎น ที่ล ดเลี้ยว คดเคี้ยว ที่เ พิ่ม ความ
สนุกสนานนําตื่นเต๎นขึ้นไปอีก เชิญเก็บเกี่ยวประสบการณ์แสนสนุกพร๎อมภาพแหํงความประทับใจมิรู๎ลืม
!!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพร้อมเมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์
นําท่านเข้าสู่ที่พกั RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - แอร์โร่ว์ทาวน์ – ผ่านชมการ
กระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําทํานเดิน ทางสูํทําเรือ ล่องเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรียกขานเป็นเรือ ในดวงใจของ
ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเนื่องจากเป็นเรือที่มีสํวนในการขนสํงสินค๎าและผู๎โดยสารมาตั้งแตํปี 1912 และเป็น
เพียงลําเดียวซึ่งเหลือตกทอดมาจากยุคที่การทําเหมืองเจริญรุํงเรือง มีอายุเกําแกํกวําเกือบร๎อยปี อีกทั้งเป็นเรือกล
ไฟรุํนอนุรักษ์ ที่ใช๎พลังงานไอน้ําจากถํานหิน เป็นเครื่องจักรคูํขนาด 500 แรงม๎า ภายในเรือตกแตํงด๎วยไม๎และ
ทองเหลืองอยํางงดงามเป็นเรือโดยสารเพียงหนึ่งในไมํกี่ลําซึ่งเหลืออยูํในซีกโลกใต๎ที่ยังคงใช๎พลังงานจากถํานหิน
จากนั้นชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์พีคฟาร์ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว์ วอลเตอร์พีคฟาร์มแกะบนยอดเขา
ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณ์โดดเดํนของประเทศนิวซีแลนด์ ชมโชว์สุนัขต๎อนแกะจากฟาร์ม
พื้นเมือง ดูการทํางานของสุนัขเลี้ยงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์สํ งออกที่มี
ชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ รวมทั้งสัตว์นํารักๆ พร๎อมให๎อาหารสัตว์ตํางๆ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม
เดินทางสูํ เมืองแอร์โร่ว์ทาวน์ ชมเมืองของนักขุดทอง แอร์โรว์ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูํบริเวณเชิงเขา ที่นี่เป็น
เมืองขุดทองเกําที่อนุรักษ์เอาไว๎อยํางดีที่สุด ในยุคตื่นทอง ปีค.ศ. 1865 เคยมีประชากรมากกวํา 7,000คน และเป็น
เพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเกํา ที่เหลืออยูํเพียงไมํกแี่ หํง ซึ่งไมํได๎แปรสภาพเป็นเมืองร๎าง หรือเปลี่ ยนรูปแบบไป
เป็นเมืองที่พัฒนาอยํางทันสมัย แม๎วําแอร์โรว์ทาวน์เป็นเมืองเล็กๆ แตํก็เต็มไปด๎วยนักทํองเที่ยว จากนั้น นําท่าน
ชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมํได๎เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรม
ชวนหวาดเสียวอัน เลื่อ งชื่อ ของนิว ซีแลนด์ ถื อ เป็น กีฬายอดนิยมเพื่อ วัดใจคนกล๎า โดยมีความสูง ถึง 43 เมตร
ใช๎เวลาในการเลํน 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็ นต๎นกําเนิดของการกระโดบันจี้จัม ป์ที่โดํงดังไปทั่วโลก จึง
ทําให๎ในแตํละปีมีนักทํองเที่ยวใจกล๎าหลั่งไหลมาวัดใจอยํางไมํขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยังมีภูมิ ทัศน์ที่สวยงามอีกด๎วย
ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแลํนด๎วยความเร็วสูงไปตามแมํน้ําช็อตโอเวอร์ ทํามกลางเกาะแกํงและ
โขดหิน คํอนข๎างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล๎ายบานานําโบ๏ท เพียงแตํไมํรํวงลงน้ํา ถูกคิดค๎น
ขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแตํปี ค.ศ.1970 เส๎นทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูนําตื่นเต๎นเร๎าใจมากกวําที่
อื่น เพราะเป็นต๎นตํารับของเรือเจ็ท มีผู๎มาท๎าทายความหวาดเสียวนี้แล๎วกวํา 2 ล๎านคน เป็นเรือที่ได๎รับการออก
เเบบเป็นพิเศษ ลําตัวเรือทําด๎วยอลูมิเนียมอยํางหนาแนํน ใช๎เวลาในการเลํนประมาณ 1.30 ชม.
(สําหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
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วันที่ห้า

ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองครอมเวลล์ ให๎ทํานแวะซื้อผลไม๎นานาชนิด มีทั้งผลไม๎สดและผลไม๎อบแห๎งของนิวซีแลนด์
กํอนเดินทางสูเํ มืองโอมารามํา ระหวํางนักทํองเทีย่ ว ทางชมทิวทัศน์สองข๎างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของ
นิวซีแลนด์ ผํานชมทุํงหญ๎าที่เลีย้ งม๎า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนนํารัก เมืองนีย้ ังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ นํารัก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
เดินทางผําน เมืองทไวเซิล เมือ งแหํง ต๎น ไม๎ ของนิว ซีแลนด์ นําทํานแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (SALMON
FARM) ให๎ ทํ านได๎ ชมวิธี ก ารเพาะเลี้ ย งปลาแซลมอน ซึ่ง ทุก ทํา นสามารถรํว มกิจ กรรมให๎ อ าหารปลาและ
นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแซลมอนสดๆ ได๎อีกด๎วย แล๎วผํานชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลัง
เป็น ยอดเขาที่ ปกคลุม ด๎ว ยหิ ม ะตลอดทั้ ง ปี จากนั้ น นํา ทํา นเดิ น ทางตํอ สูํ เ มื อ งไคร๎ สท์ เ ชิ ร์ช ระหวํ างทางแวะ
เมืองแอชเบอร์ตัน แวะให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน๎าเด๎ง เซรั่ ม
รกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ ทําจากขนแกะ ตํางๆ จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมือง
ไคร๎สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LATIMAR CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

วันที่หก

ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
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เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

นําทํานเดินทางสูํ เมืองอะคารัว เป็นสํวนหนึ่งของ BANK OF PENINSULA ซึ่งอยูํในมณฑล CANTERBURY
อันเป็นสํวนเรียบชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต๎ ซึ่งรวม CHRISTCHURCH และ MT.COOK ไปด๎วย AKAROA
นับเป็นชุมชนแรกๆ ในแถบนี้เดิมเป็นฝรั่งเศสมากๆ แตํตอนนี้คุยอังกฤษหมดแล๎ว กิจกรรมหลักของที่นี่คือการ
วํายน้ํากับปลาโลมาและนั่งเรือดูปลาโลมาเฮคเตอร์ทเี่ ล็กที่สุดในโลก AKAROA เป็นเมืองที่อยูํทางตะวันออกเฉียง
ใต๎ของ CHRISTCHURCH ชื่อเมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลวํา LONG HARBOUR เป็นเมืองที่มเี สนํห์ใน
ตัว เองโดยมีวิ ว ชายทะเลที่ส วยงามและผสมผสานกับกลิ่น อายของฝรั่ง เศสอยูํด๎ ว ย เชํ น ชื่อ ตรอก ถนน หรื อ
บ๎ า นเรื อ นล๎ ว นแตํ เ ป็ น แบบสไตล์ ฝ รั่ ง เศส จากนั้ น นํ า ท่ า นล่ อ งเรื อ BLACK CAT CRUISE AKAROA
HARBOUR CRUISE เพื่อลํองเรือดูปลาโลมา ทํานจะได๎เห็นปลาโลมาพันธ์ที่เล็กที่สุดคือโลมาพันธ์ HECTOR
กระโดดวํายกันอยํางสนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
ให๎ทํานสัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆ นํารักริมทะเล หรืออิสระช๎อปปิ้ง ที่นี่มีร๎านขายของเล็กๆ นํารัก เชํน ร๎านขาย
หินและแรํชื่อวํา HETTIE’S ROCK AND CRYSTAL และร๎าน SHOP POT POURRI ขายของกระจุกกระจิก
สมควรแกํ เ วลา นํา ทํา นเดิ น ทางกลั บสูํเ มือ งไคร๎ส ท์เ ชิร์ ช นําทํ าน ชมเมืองที่ไ ด้ชื่ อว่า เป็ น เมื องอั งกฤษนอก
เกาะอังกฤษ ผํานชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาวําการประจําเมือง ชมความงามของแมํน้ําเอวํอ น ผํานชมสวน
พฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย์ ตั้งอยูํบริเวณกลางเมืองไคร๎สท์เชิร์ช นับวําเป็นปอดของเมื องไครส์เชิร์ช
นอกจากความเขียวชอุํมและกว๎างใหญํไพศาลแล๎ว ในทุกฤดูกาลจะมีผู๎คนมาเดินเลํน ออกกําลังกายและพักผํอน
โดยเฉพาะฤดูใบไม๎ผลิและฤดูร๎อน ที่จะมีดอกไม๎ผลิบานอยํางสวยงามมาก นําชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่ ตั้งอยูํ
หน๎าประตูทางเข๎าสวนพฤกษชาติ พิพิธภัณฑ์แหํงนี้ จัดแสดงเรื่องราวของชาวเมารี และนกมัวที่เป็นสัตว์ท๎องถิ่น
ซึ่งได๎สาบสูญไปจากโลกนี้แล๎ว และการเข๎ามาตั้งรกรากของชาวยุโรปผิวขาว เป็นต๎น และประวัติศาสตร์ของการ
สํารวจ ทางทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต๎) นอกจากนั้นแล๎ว ยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆ ที่เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลา
รี ใช๎เมื่อครั้งพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ตั้งแสดงอยูํอีกด๎วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
นําท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LATIMAR CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ

06.05 น.

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
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10.00 น.
11.20 น.
13.10 น.
20.25 น.

หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 534
เดินทางถึงสนามอ๊อคแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสูํ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG492
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

88,500.84,900.75,900.66,900.16,000.-

57,500.54,900.48,900.43,900.16,900.-

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
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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
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
คําทัว ร์สํวนที่เ หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคําทัวร์ทั้ง หมดกํอนการเดิน ทางอยํางน๎อย 14 วัน ทําการ หรือกํอนออกตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมํคืนมัดจํา
คําทัว ร์สํวนที่เ หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคําทัวร์ทั้ง หมดกํอนการเดิน ทางอยํางน๎อย 30 วัน ทําการ หรือกํอนออกตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมํคืนมัดจํา (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่า นิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้า
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
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หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน 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
กรอกแบบฟอร์มข๎อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ๎าน / เบอร์ที่ทํางาน / ที่อยูํ เพื่อใช๎ในการยื่นขอวีซํา
กรณีที่ผู๎เดินทางสมรสแล๎ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยํา, (ในกรณีที่คูํสมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ๎ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถํายทุกหน๎าตั้งแตํหน๎าแรก – หน๎าปัจจุบัน หรือใช้เอกสาร
เป็น 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) ไมํสามารถใช๎สําเนา
บัตรข๎าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตํอสถานทูตได๎
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน
(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทํานั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทํานั้น
3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี จะต๎องมีหนัง สือยิน ยอมจากผู๎ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต๎องมีหนังสือ
ยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผู๎เดินทางอายุต่ํากวํา 15 ปี ขอสําเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
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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
กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หากทําน
ถูกปฏิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางทํองเที่ยวกับคณะจะใช๎หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองห๎ามผู๎เ ดิน ทาง เนื่องจากมีสิ่ง ผิดกฎหมาย หรือ สิ่ง ของห๎ามนําเข๎า
ประเทศ เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสียหรือด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข๎า
เมืองได๎พิจารณาแล๎ว
บริษัทฯ ไมํอาจคืนเงินให๎ทํานได๎ ไมํวําจํานวนทั้งหมด หรือบางสํวน และบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต
งดออกวีซําให๎กับทําน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู๎โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข๎าเมือง ให๎กับชาวตํางชาติ หรือ คน
ตํางด๎าวที่พํานักอยูํในประเทศไทย
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รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่อ งจากความลํ าช๎าของสายการบิน โรงแรมที่พักใ นตํางประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือ งและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึง ความสะดวกของผู๎เ ดิน ทางเป็นสําคัญ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ท างทัวร์จัดให้ ยกเว้น จะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 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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