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10 วัน แกรนด์ นิวซีแลนด์
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้ )

ตุลาคม – ธันวาคม 2561
เริ่มต้ น …. 119,900 บาท
(รวมทิปและวีซ่าทุกอย่ างแล้ ว)
เวลลิงตัน – ปาล์มเมอร์ สตัน นอร์ ท– เนเปี ยร์ – เทาโป– เรนโบว์สปริง– ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชาวเมารี – โรโตรัว– ถา้ หนอนเรื องแสง –
หมู่บ้านฮอบบิท – อ๊อคแลนด์ – ขึน้ สกาย ทาวเวอร์ – ควีนส์ ทาวน์ (ค้ าง 2 คืน) – แอร์ โร่ ทาวน์
ล่องเรื อมิลฟอร์ ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท – ทะเลสาบวานาคา – ฟ็ อกซ์ กลาเซียร์ – นั่งรถไฟทรานส์ อลั ไพน์ - ไคร์ สท์เชิร์ช

(พิเศษ....กุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ )
ราคาทัวร์ 125,900 บาท : 13-22 ต.ค.61
ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 28 ธ.ค.61 – 6 ม.ค.62
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10 วัน แกรนด์ นิวซีแลนด์
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10 วัน แกรนด์ นิวซีแลนด์
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้ )
วันแรก
12.30 น.
15.30 น.

18.55 น.
19.45 น.

กรุ งเทพมหานคร
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน K ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบิน
สิ งคโปร์ แอร์ไลน์ส (SQ) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ นทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิ งคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ 975 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การอาหารกลางวันระหว่าง
เที่ยวบินสู่ สิงคโปร์
เดินทางถึงสนามบนชางงี ประเทศสิ งคโปร์ แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน SQ 978
(ใช้เวลาบินประมาณ 13.40 ชัว่ โมง)

วันทีส่ อง

เวลลิงตัน

12.20 น.

เดินทางถึงสนามบินเวลลิงตัน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(กฎหมายนิ วซี แลนด์ไม่อนุ ญาตให้นาเข้า อาหารสด และพืชผัก เข้าประเทศโดยเด็ดขาด หากตรวจพบท่านจะโดนปรับ
ตามกฎหมายนิวซีแลนด์)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่ า นเที่ ย วชมเมื อ งเวลลิ ง ตัน (Wellington) เมื องหลวงของนิ วซี แ ลนด์ และยัง ขึ้ นชื่ อว่า เป็ นเมื อ งหลวงแห่ ง
ศิ ล ปวัฒ นธรรมอี ก ด้ว ย การผสมผสานกัน อย่า งลงตัว ของอาคารที่ มี ดี ไ ซน์ แ บบโบราณ พิ พิ ธ ภัณ ท์ แกลเลอร์ รี่
ร้านอาหาร การแสดงและความบันเทิงรู ปแบบต่างๆ ทาให้เวลลิงตันเป็ นเมืองที่เหมาะจะมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาล นาท่าน
แวะถ่ายรู ปกับพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติเทปาปา (Te Papa Museum) ที่เป็ นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนิ วซี แลนด์
ตั้งเด่นสง่าอยูร่ ิ มอ่าว จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภา ซึ่ งเป็ นที่จดั แสดงสนธิ สัญญาไวทังกิฉบับจริ ง

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั James Cook Grand Chancellor**** หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ าม

เวลลิงตัน – ปาล์มเมอร์ สตัน นอร์ ท – เนเปี ยร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปาล์มเมอร์ สตัน นอร์ ท (Palmerston North) (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่ โมง) นาท่านแวะถ่ายรู ปกับพิพิธภัณฑ์รักบี้ (Rugby Museum) ซึ่ งเป็ นกีฬาอันเป็ นที่นิยมของชาวนิ วซี แลนด์ จากนั้น
นาท่านชมและถ่ายรู ปบริ เวณจตุรัสกลางเมือง (The Square) ซึ่ งมีหอนาฬิกาสู งตั้งอยู่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปี ยร์ (Napier) (ระยะทาง 176 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองที่มีความพิเศษ
มากกว่า เมื องอื่ นๆใน นิ ว ซี แลนด์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้วยความงดงามของชายฝั่ ง ทะเลและโดดเด่ น ด้ว ยสถาปั ตยกรรม
สไตล์ "อาร์ ตเดคโค" (Art Deco) เมืองเนเปี ยร์ มีสถาปั ตยกรรมแบบอาร์ ตเดคโคมากมายเป็ นเพราะว่า เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม ค.ศ.1931 เนเปี ยร์ ได้เกิ ดแผ่นดิ นไหวขนาด 7.8 ริ กเตอร์ ทาลายอาคารบ้านเรื อนในเนเปี ยร์ จนหมดสิ้ น
ชาวเมืองต้องสร้ างอาคารขึ้นมาใหม่ท้ งั เมือง นาท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคาร "Public Trust Office" เป็ นตึกที่รอดจาก
แผ่นดินไหวได้อย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นนาท่านสู่ จุดชมวิวของเมืองอย่างที่ "Perfume point" เป็ นที่พกั ตากอากาศของ
คนเมืองนี้ ดว้ ยจุดที่เป็ นสวนสาธารณะและมีวิวของทะเลแบบแปซิ ฟิก และหากวันใดโชคดียงั จะมีโอกาสได้เห็นวาฬ
ว่ายให้ชมอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Scenic Hotel Te Pania **** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เนเปี ยร์ – เทาโป – โรโตรัว – เรนโบว์สปริง – ศูนย์ วตั นธรรมชาวเมารี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป (Taupo) (ระยะทาง 147 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาท่านชมและถ่ายรู ป
กับทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบซี กโลกใต้ ด้วยขนาดกว่า 616 ตาราง
กิโลเมตร ทาให้ทะเลสาบแห่งนี้มีขนาดพอๆกับประเทศสิ งคโปร์ ท้ งั ประเทศเลยทีเดียว โดยจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบ
มีความลึกถึง 186 เมตร โดยทะเลสาบแห่ งนี้ เกิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปี มาแล้ว และ
เป็ นทะเลสาบที่ต้ งั อยูใ่ กล้ตน้ นาไวกาโต ซึ่ งเป็ นแม่น้ าที่ยาวที่สุดในประเทศนิวซี แลนด์ อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านชมน้ าตกฮูกา้ (Huka Fall) ซึ่ งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผไู ้ ปเยี่ยม
ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซี แลนด์ แต่ละวินาทีจะมีน้ ากว่า 220,000 ลิตรหลัง่ ไหลลงมาจากน้ าตก ท่านสามารถยืนชม
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ทิวทัศน์ได้จากจุดชมวิวเหนื อน้ าตก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามธรรมชาติได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนา
ท่านสู่ บริ เวฯที่มีการกระโดดบันจี้จมั พ์ ท่านสามารถถ่ายรู ป หรื อ จะลองกระโดดบันจี้จ้ มั ได้ (ค่าใช้จ่ายในการกระโดด
บันจี้น้ ีไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริ การทัวร์) ได้เวลานาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Wairakei Geothermal Power ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พ้นื พิภพ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เรนโบว์สปริ ง (Rainbow Spring Park) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่ โมง) ซึ่ ง
เป็ นสวนป่ าธรรมชาติซ่ ึ งใช้เป็ นสถานที่นอกจากอนุ รักษ์ป่าและลาธารตามธรรมชาติแล้วยังใช้เป็ นสถานที่เลี้ ยงและ
เพาะพันธุ์ปลาเทร้า ท์ นก หงส์ เป็ ด รวมถึ งนกกี วี อันเป็ นสัญลักษณ์ ของประเทศนิ วซี แลนด์อีกด้วย ได้เวลานาท่าน
เดิ นทางสู่ ศูนย์วฒั นธรรมชาวเมารี (Te Puia) อี กทั้ง ยังเป็ นศู นย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มื อของชาวเมารี อาทิ เช่ น
หอประชุมของ ชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่ องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ าพุ ร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์
ที่เกิ ดขึ้นจากพลังความร้ อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิ น และแร่ ธาตุต่างๆตามธรรมชาติที่เกิ ดจากพลังความร้ อนใต้
พื้นดินในบริ เวณนี้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Millennium Hotel Rotorua **** หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

โรโตรัว – ไวโตโม – ถา้ หนอนเรื องแสง – หมู่บ้านฮอบบิท – อ็อคแลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง) เมืองท่องเที่ยว
เล็กๆที่ต้ งั อยู่บนเกาะเหนื อของประเทศนิ วซี แลนด์ เพื่อเข้าชม ถ้ าหนอนเรื องแสง (Waitomo Glowworm Cave) ถูก
ค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1887 จากการสารวจโดยชาวอังกฤษนาม “เฟร็ ด” โดยการนาทางของชาวเมารี ในแถบนั้น
ต่อมามี การแพร่ กระจายออกไปถึ งความงามของถ้ าไวโตโม และหนอนเรื องแสง จึ งมี ผูค้ นหลัง่ ไหลมาชมกันอย่าง
มากมาย ภายในถ้ านั้นเป็ นที่อยูข่ องหนอนเรื องแสงนับล้านตัว ประกอบไปด้วย 3 ถ้ าหลักคือ Ruakuri Cave, Aranui
Cave และ Gardner's Gut อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศความงามภายในตัวถ้ า ซึ่ งเต็มไปด้วยหิ นงอก หิ นย้อย และ
หนอนเรื องแสงอันงดงาม

รหัสทัวร์ : THE9-SQ-NZ-13OCT-28DEC18

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (Matamata) (ระยะทาง 101 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองชนบท
เล็กๆทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์ พื้นที่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาไคไม และฟาร์ มที่อุดมสมบูรณ์ นาท่านเข้าชม
หมู่บา้ นฮอบบิท (Hobbit Village) หนึ่งดินแดนเทพนิ ยายมิดเดิลเอิร์ธซึ่ งถูกสรรค์สร้างเป็ นฉากถ่ายทาภาพยนตร์ ฮอลลิ
วูดชื่ อดังเรื่ อง เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และ เดอะ ลอร์ ด ออฟ เดอะ ริ งส์ (The Lord of the Rings) นาท่านเดิน
สารวจดิ นแดนเทพนิ ยายแห่ งนี้ เริ่ มต้นจากบริ เวณหมู่บา้ นที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยต้นไม้และความชุ่ มชื้ น อี กทั้งยังมี
หลุมฮอบบิท, เดอะ กรี น ดราก้อน อินน์, โรงสี , สะพานโค้งคู่ และโครงสร้ างอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์ เลยทีเดียว
สัมผัสบรรยากาศสวยงามของสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื่ น ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์ (Auckland) เมืองที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศนิ วซี แลนด์ ในภาษาเมารี อ็อคแลนด์มีชื่อว่า Tamaki-Makau-Rau แปลว่า หญิงสาวที่มีผูม้ าขอ
ความรักถึง 100 คน อ็อคแลนด์ได้สมญานามนี้มาจากการที่เป็ นภูมิภาคที่ชนเผ่าต่างๆ ต้องการครอบครอง บรรยากาศที่
ผสมผสานกันของอ่าว หมู่เกาะวัฒนธรรมแบบโพลีนีเชี ยนและความเป็ นเมืองที่ทนั สมัยก็ทาให้อ็อคแลนด์ติดอันดับ
เมืองน่าอยูท่ ี่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก นาท่านขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร์ (Sky Tower) หอคอยที่ต้ งั ตระหง่านกลางกรุ ง
ที่มีความสู งถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ แห่งนี้จดั เป็ นสิ่ งปลูกสร้างที่สูง
ที่สุดในซี กโลกใต้ เปิ ดให้บริ การตั้งแต่เดือนสิ งหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนี ยภาพรอบเมือง
อ็อคแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองอ็อคแลนด์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Grand Millennium Auckland Hotel **** หรื อเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THE9-SQ-NZ-13OCT-28DEC18
วันที่หก

อ็อคแลนด์ – ควีนส์ ทาวน์ (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมท่าเรื อริ มอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลา ชมสะพานฮาร์ เบอร์ นาท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่
เป็ นถนนสายสาคัญย่านการค้าและตึกสาคัญของเมือง
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่…..
อิสระอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย
เดินทางถึงสนามบิน เมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ เมืองเล็กๆที่ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ ก็ยงั คงมีทองอยูใ่ นลา
ธารข้างๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่จดั ให้ชมถึงประวัติศาสตร์ ในยุคตื่นทองรวมทั้งชี วิตความ
เป็ นอยูใ่ นสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สาคัญคือ
บักกิ้งแฮมสตรี ท (Backingham Street) ซึ่ งมีสถานที่สาคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรี ยงรายอยูส่ องฝั่ง จากนั้นเดินทาง
เลียบแม่น้ าคาวารัว แวะถ่ายรู ปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่ งสถานที่แห่ งนี้ ใช้เป็ นที่เล่น Bungee Jump
กี ฬาท้าทายความหวาดเสี ยว ซึ่ งมีตน้ กาเนิ ดที่นิวซี แลนด์ (ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบันจี้น้ ี ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริ การ
ทัวร์ ) ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมืองควีนส์ ทาวน์ (Queenstown) เมื องที่ เป็ นที่ นิยมมากที่ สุดของนักท่องเที่ยวที่ มา
นิวซี แลนด์และได้ชื่อว่า "Adventure Capital of the World" และเป็ น "second most attractive tourist destination in the
world" จากทัศนี ยภาพที่สวยงามจึงใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ต่างๆ เช่น Lord of the Rings เมืองควีนส์ทาวน์น้ ี
ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ปลอดภัย ชาวเมืองมีอธั ยาศัยดี เป็ นมิตร มีคดีความน้อยมาก แทบไม่มีคนว่างงาน เนื่ องจาก ควีนส์
ทาวน์ เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables ซึ่ งอุดมไปด้วยธรรมชาติอนั สวยงามบน
ชายฝั่งของ ทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) จึงทาให้ววิ ทิวทัศน์ของที่นี่งดงามราวกับภาพฝัน นาท่านขึ้นกระเช้ากอนโด
ล่า สู่ ยอดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรื อ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ ทาวน์ท้ งั
เมื องในมุ มสู ง ที่ ท่า นจะมองเห็ นอาคารบ้านเรื อนที่ ป ลู ก สร้ า งตามไหล่ เขา พร้ อมกับ ทะเลสาบวาคาติ ปูที่ สวยงาม
ด้านล่าง พร้ อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะในฤดู หนาว และบนยอดเขาแห่ งนี้ ยงั เป็ นสกี รีสอร์ ทขนาดใหญ่สาหรับ
นักท่องเที่ยวได้มาเล่นสกีในช่วงหน้าหนาว

10.00 น.
12.05 น.
13.55 น.

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารบนยอดเขาโคโรเน็ท
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Millennium Hotel Queenstown**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

รหัสทัวร์ : THE9-SQ-NZ-13OCT-28DEC18
วันทีเ่ จ็ด

มิลฟอร์ ดซาวน์ – ควีนส์ ทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มิลฟอร์ ดซาวน์ (Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
โดย
ผ่านทะเลสาบเตอานาว (Te Aneu Lake) ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติ
มิลฟอร์ ด ซาวน์ ในดินแดนส่ วนที่เป็ นฟยอร์ ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่ งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซึ่ งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่ งในโลก กล่าวคือ
ภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ น
ธารน้ าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหิ นทาให้น้ าท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึก ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้าง
โดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก สะท้อนภาพภูเขาที่เป็ นฉากหลังอย่างงดงาม ชม
ทัศนียภาพความงดงามของเกาะใต้นิวซี แลนด์ผา่ นเส้นทาง The Milford Road ทางหลวงซึ่ งมีความยาวทั้งสิ้ นกว่า 121
กิ โ ลเมตร ด้ว ยความงามและหลากหลายของทิ ว ทัศ น์ ถ นนเส้ นนี้ จึ ง ได้รับ เลื อกให้ เป็ น ไฮเวย์ม รดกโลก (World
Heritage Highway)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น บนเรื อระหว่างการล่องเรื อชมมิลฟอร์ ดซาวน์

บ่าย

นาท่านล่องเรื อชมมิลฟอร์ ดซาวน์ (Milford Sound) ผืนน้ าอันเป็ นส่ วนเว้าของทะเลทาสมัน คือความยิ่งใหญ่อลังการ
ของธรรมชาติที่คุณควรมาสัมผัส ชาวนิ วซี แลนด์ภูมิใจนักหนา จนเรี ยกขานว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก ที่
แห่ งนี้ ไม่ได้เป็ นเพียงสมบัติแห่ งชาติของชาวนิ วซี แลนด์เท่านั้น แต่ยงั ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย โดย
สถานที่แห่ งนี้ ได้ถูกโอบล้อมไว้ดว้ ยหุ บเขาที่แคบและหน้าผาสู งชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธารน้ าแข็ง ต่อมาเมื่อ
ธารน้ าแข็งหายไปก็มีน้ าทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่ งถูกเรี ยกว่า “ฟยอร์ ด (Fjord)” ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่น
ตาตื่นใจกับภาพของสายน้ าตกอันสู งตระหง่านของ น้ าตกโบเวน ซึ่ งมีความสู ง160เมตรจากหน้าผา ได้เวลาสมควรนา
ท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ ทาวน์ (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) (หมายเหตุ ในกรณี
หิ มะตกหนักหรื อไม่สามารถเดินทางสู่ มิลฟอร์ ดซาวน์ได้ บริ ษทั ฯจะเปลี่ยนทัวร์ เป็ นล่องเรื อทะเลสาบวาคาทีปู สู่ วอล
เทอร์พีคไฮคันทรี่ ฟาร์มทดแทน)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Millennium Hotel Queenstown**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

รหัสทัวร์ : THE9-SQ-NZ-13OCT-28DEC18
วันทีแ่ ปด

ควีนส์ ทาวน์ – ทะเลสาบวานากา – ฟอกซ์ กลาเซียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา (Wanaka lake) ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามภูเขาสู งสลับกับไร่ องุ่นที่
นามาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสี ยง จากนั้นนาท่านชมเมือง และทะเลสาบวานากาที่สวยงามโดยมีภูเขาสู งอยู่อีกฟากหนึ่ งของ
ทะเลสาบจึงทาให้เมืองนี้ ทศั นี ยภาพที่สวยงามและน่ าอยูอ่ ีกเมืองของนิ วซี แลนด์ จากนั้นเดิ นทางต่อไปยังเมืองฮาสท์
ผ่านทะเลสาบและภูเขาสู งที่สวยงามเป็ นภาพที่ท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ ฟ็ อกซ์ กลาเซี ยร์ (Fox Glacier) ธารน้ าแข็งอีกแห่ งหนึ่ งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชัน่ แนลปาร์ ก
(Westland National Park) ที่มีความสวยงามอยูใ่ นเขตป่ าฝนอีกแห่ งหนึ่ งชมความมหัศจรรย์ของธารน้ าแข็งที่เคลื่อนลง
มาอย่างต่อเนื่ องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่ อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ าแข็งสี ขาวระยิบระยับ สลับกับสี เขียวมรกตอัน
งดงาม ธารน้ าแข็งฟ็ อกซ์แห่งนี้ยงั มีชื่อเรี ยกขานตามภาษาเมารี ด้ งั เดิมว่า “เท โมว์กา โอ ทูอาเว่” (Te Moeka o Tuawe)”
มาจากชื่ อชายหนุ่ มในตานาน “ทู อาเว่” (Tu Awe)ซึ่ งตกจากภูเขาลงมาเสี ยชี วิต โดยบริ เวณที่ชายหนุ่มตกลงมามีชื่อ
เรี ยกว่า “โมว์กา” (Moeka) หรื อ “Final Resting Place” ต่อมาน้ าตาหญิงคนรักของเขาได้ปกคลุมหุ บเขาและกลายเป็ น
น้ าแข็ง นาท่านแวะถ่ายรู ปกับจุดชมวิวฟอกซ์ กลาเซี ยร์ ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติในแถบฟ็ อกซ์
กลาเซี ยร์ ได้อย่างเต็มที่ สมควรแก่เวลานาท่านสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Heartland Hotel Fox Glacier *** หรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ ก้า

ฟ็ อกซ์ กลาเซียร์ – นั่งรถไฟทรานส์ อัลไพน์ เอ็กซ์ เพรส – โฮกิติกะ – ไคร้ สท์เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหิ นสี เขีย วหรื อหยก ชาวเมารี เชื่ อกันว่า หิ นสี เขียวนี้ จะ
ช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนาอานาจมาสู่ ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลื อกซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก (หากจะดี
ต้องให้คนอื่นซื้ อให้ หรื อซื้ อให้คนอื่น) จากนั้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางโดย รถไฟทรานส์ อัลไพน์
เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป เป็ นรถไฟสายเดี ยวที่เชื่ อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซี แลนด์ ซึ่ งโอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่าน
ชมน้ าตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิ มะบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

รหัสทัวร์ : THE9-SQ-NZ-13OCT-28DEC18

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิ ร์ช (Christchurch) นาท่านผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลี ย,์ ศาลาว่าการประจาเมือง
จากนั้นนาท่านชมและถ่ายรู ปกับ มหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch Cathedral) ชมความงามของแม่น้ าเอว่อน ชม
วิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ซึ่ งท่านสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองไคร้สเชิ ร์ท ได้อย่างกว้างไกล จากนั้นนา
ท่านถ่ายรู ปพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์ รี่ (Canterburry Museum) ตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็ นอยูแ่ ละ
เครื่ องมือดารงชี พของชาวเมารี ในสมัยโบราณพร้อมทั้งชมการจาลองอาคารบ้านเรื อนของชาวเมืองไคร้สเชิ ร์ท ในยุค
แรกๆ พร้ อมทั้งเดิ นชมภายใน พิพิธภัณฑ์ ซึ่ งจัดเป็ นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ได้เวลานาท่านชมสวนพฤษศาสตร์
(Botanic Garden) ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณใกล้พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรรี่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลองเมนูกงุ้ มังกร และ หอยเป๋ าฮื้อทะเลใต้

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Rydges Latimer Christchurch Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ิ บ

ไคร้ สท์เชิร์ช – สิ งคโปร์ – กรุ งเทพ

เช้า
08.30 น.
10.50 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินไคร้สท์เชิร์ช เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินไคร้สท์เชิร์ช สู่ สนามบินชางงี ประเทศสิ งคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ298 (ใช้เวลาบินประมาณ
9.50 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิ งคโปร์
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ978 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.
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10 วัน แกรนด์ นิวซีแลนด์
(เทีย่ วครบเกาะเหนือ-ใต้ )
ราคาทัวร์ 125,900 บาท : 13-22 ต.ค.61
ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 28 ธ.ค.61 – 6 ม.ค.62
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่ มต้นที่ท่านละ

ต.ค.
125,900
23,000
122,900
21,900

ปี ใหม่
129,900
23,000
126,900
25,900
85,000-120,000

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ BKK-WLG//CHC-BKK : SQ หักค่าใช้จ่าย

กรณี มีวซี ่าแล้ว หรื อ ไม่ตอ้ งยื่นวีซ่าหักค่าใช้จ่าย
วีซ่านิวซี แลนด์ยนื่ แบบหมู่คณะ หากต้องการยืน่ เดี่ยว
(กรณี ดึงเล่ม) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)

22,000

30,000
3,000

เพิ่มค่าใช้จ่ายหากดึงเล่ม 3,000 บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2561) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์นิวซี แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่าวีซ่านิวซี แลนด์แบบกลุ่ม (เข้า-ออกครั้งเดียว) หากท่านต้องการยืน่ เดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชาระเพิม่ 3,000 บาท
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่าใน
ทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่านละ 3,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุ บตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรั กษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิ เสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิ น) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา
เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ ค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ที่
ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้
ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่
ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดย
จะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธ
ได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x
21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั
ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

รหัสทัวร์ : THE9-SQ-NZ-13OCT-28DEC18
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิ นจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400
กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภท
ลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์
ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน
โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้น
ท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิ ดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

รหัสทัวร์ : THE9-SQ-NZ-13OCT-28DEC18

เอกสารทีใ่ ช้ ยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วนิวซีแลนด์ (ยื่นแบบหมู่คณะ)
ใช้ เวลาทาการประมาณ 2 อาทิตย์
เอกสารทีค่ วรเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ มีดังนี้
1.
หนังสื อเดินทาง (Passport) พร้อมสาเนา ซึ่ งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสาหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
2.
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน
4.
สาเนาบัตรประชาชน
5.
สาเนาทะเบียนสมรส
6.
สาเนาสู ติบตั ร หากอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี บริ บูรณ์
** ถ้าเด็กอายุต่ากว่า 16 ปี เดินทางโดยลาพัง หรื อไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อแสดงความ
ยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
7.
หลักฐานการทางาน
8.
หลักฐานการศึกษา (กรณี เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา)
9.
หลักฐานทางการเงิน (หนังสื อรับรองการเงินจากธนาคาร และ สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรื อ
Bank statement ในกรณี สมุดเงินฝากไม่มีการปรับสมุดอย่างต่อเนื่อง) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (1,000
เหรี ยญนิวซี แลนด์ ต่อเดือน)

