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เกาะใต้ : ไคร้ สท์ เชิร์ช – ล่ องเรื อชมวาฬ ณ ไคคูร่า – ชมเมือง นั่งรถไฟทรานซ์ อลั ไพน์ – ชมธารนํา้ แข็งฟ็ อกซ์ กลาเซียร์ –
ควีนส์ ทาวน์ – ล่ องเรื อมิวฟอร์ ด ซาวด์ - นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า เล่ นลูท
ฟาร์ มแซลมอน

พิเศษ !!! เมนูก้ งุ ลอบเตอร์ // เป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้ อมไวน์ แดง
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กําหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
วันแรก
15.00 น.

18.45 น.
วันที่สอง
12.05 น.
15.00 น.
16.25 น.

คํ่า

4 – 11 , 18 - 25
2 – 9 , 9 - 16

สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้น 4 (ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรี ยมตัว
เดินทาง นําท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับเพื่ออํานวย
ความสะดวกในเรื่ องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน
ออกเดินทางสู่ อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 ( ใช้ เวลาในการเดินทาง 11.20 ชม. )
** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนําเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
สนามบินอ๊ อคแลนด์ ( เกาะเหนื อ ) – สนามบินไคร้ สเชิร์ท ( เกาะใต้ )
เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
 ออกเดินทางสู่ สนามบินไคร้ สเชิร์ท โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 523
เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท (เวลาท้องถิ่นนิ วซี แลนด์ เร็ วกว่า 6 ชม) ประเทศนิวซี แลนด์
นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
** หมายเหตุ ** (นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนําเข้ าพืชผัก อาหารสด และแห้ งทุกชนิด, เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด)
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

ไคร้ สท์ เชิร์ช – ไคคูร่า – ชมปลาวาฬ - ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
เที่ยวชม เมืองไคคูร่า ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ น่ารักริ มฝั่งทะเลทางตะวันตก ซึ่ ง
ในอดี ต เมื องไคคู ร่า เป็ นศู นย์กลางของเมื องท่ าเรื อล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ ปี
ค.ศ. 1843–1922 และยังเป็ นเมื องที่ อุดมสมบู รณ์ สําหรั บการเพาะปลูก
และเลี้ยงแกะ ไคคูร่ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องการจัดทัวร์ ชมปลาวาฬมาก และยัง
เป็ นเจ้าแรกในนิวซี แลนด์ที่จดั ให้มีทวั ร์ชมปลาวาฬ จากนั้นนําท่าน ลงเรื อ
ยอร์ ช ลําใหญ่ ที่มีความจุ ได้ถึง 40-50 คนนําสู่ กลางทะเล เพื่ อเก็บเกี่ ย ว
ประสบการณ์ จากการผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษ์พนั ธุ์ซเพิม อย่างใกล้ชิดที่สุดซึ่ งเป็ นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก
ในธรรมชาติ ท่ า นอาจจะได้พ บกับ ปลาโลมาสี เ ทา นกทะเลหลากชนิ ด แมวนํ้า และยัง อาจจะได้ช มปลาวาฬ
หลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือน แนวชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้ เวลาล่ องเรื อประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่ เมื องไคร้ ชเชิร์ทนําท่าน ชมเมื องที่ได้ ชื่อว่ าเป็ น เมื องอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจําเมือง ชมความ
งามของแม่น้ าํ เอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย ์
ตั้งอยู่บริ เวณกลางเมื องไคร้ สท์เชิ ร์ช นับว่าเป็ นปอดของเมื องไครส์ เชิ ร์ ช
นอกจากความเขี ยวชะอุ่มและกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ในทุ กฤดูกาลจะมีผูค้ นมาเดิ นเล่น ออกกําลังกายและพักผ่อน
โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ที่จะมีดอกไม้ผลิบานอย่างสวยงามมาก นําชม พิพิธภัณฑ์ แคนเทอร์ เบอรี่ ตั้งอยู่
หน้าประตูทางเข้าสวนพฤกษชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงเรื่ องราวของชาวเมารี และนกมัวที่เป็ นสัตว์ทอ้ งถิ่น ซึ่ งได้
สาบสู ญไปจากโลกนี้ แล้ว และการเข้ามาตั้งรกรากของชาวยุโรปผิวขาว เป็ นต้น และประวัติศาสตร์ ของการสํารวจ

กลางวัน
บ่ าย
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คํ่า

ทางทวีปแอนตาร์ กติ ก (ขั้วโลกใต้) นอกจากนั้นแล้ว ยังมีอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ที่ เซอร์ เอ็ดมันด์ ฮิลลารี ใช้เมื่อ
ครั้งพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ต้ งั แสดงอยูอ่ ีกด้วย จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

ไคร้ สท์ เชิร์ช - รถไฟทรานซ์ อลั ไพน์ - โฮกิตกิ ะ – ชมธารนํ้าแข็งฟ็ อกซ์ กลาเซียร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่าน นั่งรถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์ เพรส ที่ สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็ นรถไฟสายเดี ยวที่ เชื่ อมผ่าน
เทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่าง
ทางผ่านชมทัศนี ยภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์ แห่ งซี กโลก
ใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเส้นทางซึ่ งโอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะ
และต้นไม้หลากสี เปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่ สวยที่ สุดสลับกับภูเขา
เขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรี ยงรายเล็มหญ้า ชื่ นชมทิวทัศน์อนั
งดงามดัง่ ภาพวาด เพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทางโดยต้นไม้หลากสี เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่ งในโลก
จากนั้นเดิ นทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์ พาส ARTHUR’S PASS สถานี ระหว่างทางจากนั้นนําท่านขึ้ นรถโค้ชปรับ
อากาศรอรับท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกะ จากนั้นนําท่าน ชมเมืองโฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลเป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้าของฝั่ งตะวันตกในสมัยก่ อน มี หอนาฬิ กาที่ ต้ งั อยู่ใจกลาง
เมือง เป็ นเมืองที่มีความชํานาญ เรื่ องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหิ นสี
เขี ยวหรื อหยก ซึ่ งมีความสําคัญด้านจิ ตวิญญานเป็ นอย่างมากสําหรั บ
ชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็ นวัสดุที่แข็งแกร่ งที่สุดที่ชาวเมารี รู้จกั
ถูกนํามาใช้ทาํ อาวุธ เครื่ องมือและเครื่ องประดับส่ วนตัว เชื่ อกันว่าหิ น
สี เขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนําอํานาจมาสู่ ตนและครอบครัว เชิ ญชมเมืองแห่ งหยกสี เขียวและซื้ อ
หยกเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่าน ชมฟ๊ อกกลาเซียร์ ธารนํ้าแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์เนชัน่ แนลปาร์กนัน่ คือ "ธารนํ้าแข็งฟ็ อกซ์
หรื อ ฟ๊ อกซ์ กลาเซี ย ร์ " มี ค วามสวยงามอยู่ ใ นเขตป่ าฝน พบกับ ความ
มหัศจรรย์ของธารนํ้าแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่ องตลอดทศวรรษ และ
ยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารนํ้าแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสี เขียว
มรกตอันงดงาม สําหรับจุดชมธารนํ้าแข็งฟ็ อกซ์แบบชัดๆ อยู่เลยจากจุด
ชมวิ ว ทะเลสาบแม็ ท ที สั น ไปอี ก แค่ นิ ด เดี ย ว พอเจอสะพานแล้ว มอง
ย้อนกลับมาจะเห็ นธารนํ้าแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยาก
กระพริ บตาเลย (ให้ ท่านได้ เลื อกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมยอดเขา ไม่ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ถ้ าท่ านสนใจ
กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
 รับประทานอาหารคํ่า ภายในห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
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วันที่ห้า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

เมืองฮาส – ทะเลสาบวานากา - โลกปริศนา PUZZLING WORLD – ควีนส์ ทาวน์ - นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า + เล่ นลูท
พร้ อมรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊ อบพีค
รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
จากนั้นเดิ นทางผ่าน เส้ นทางฮาสพาส สู่ เมื อง (Hasst) ซึ่ งแต่ เดิ มใช้เป็ น
เส้นทางการเดิ นทางของชาวเมารี ซึ่ งเดิ นทางเป็ นแรมเดื อน และต่ อสู ้กบั
สภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกําเนิ ดหยก (GREEN STONE) ที่
สองข้างทางเต็มไปด้วยป่ าเฟิ ร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา นําท่านเดินทาง
สู่ เมือง วานากา เมืองเล็กๆ ศูนย์กลางของเกาะใต้ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา
ที่มีทิวทัศน์แสนงดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศนิ วซี แลนด์ ประดับประดา
ไปด้ว ยพื ช พรรณสี สันสดใส ทั้ง แดง ส้ม แสด ทอง ชมพู ตัด กับสี ฟ้ า สดของท้องฟ้ า ใส และสี ใ สๆของนํ้า แห่ ง
ทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดของผลงานศิ ลปิ นเอกชั้นครู โดยเฉพาะบริ เวณโดยรอบของทะเลสาบวานาก้า
เห็นต้นไม้ใบสี สวยงามไปทั้งต้น เรี ยงรายของตลอดฝั่ง เชิ ญสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ที่ ยงั คงรักษาธรรมชาติไว้
ไม่ให้สูญเสี ยไป และเที่ ยวชมและถ่ายรู ปทะเลสาบวานากาอันงดงาม จากนั้นผ่านชม โลกปริ ศนา PUZZLING
WORLD เป็ นโลกแห่งสิ่ งแปลกประหลาดที่น่าสนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ หลังจากรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนําท่านนัง่ กระเช้ ากอนโดล่ า ขึน้ สู่ "ยอดเขาบ๊ อบส์ พคี " สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสู ง
มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรื อนอยูด่ า้ นล่าง ยอดเขาสู ง และท้องฟ้าสี สวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขา
บ๊อบส์พีค เทือกเขารี มาร์คเคเบิ้ล ซึ่ งเป็ นสถานที่ถ่ายทําฉากหนังในภาพยนตร์เรื่ องเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ ง และยังเป็ น
เทือกเขาที่มีชื่อเสี ยงในด้านสกีรีสอร์ทของบริ เวณเกาะใต้
!!! ฟรี ให้ ท่านได้ นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ชมวิวบนยอดเขาบ๊ อบพีค และสนุกสนานกับการเล่ นลูท !!!
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊ อบพีค
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั RYDGES LAKELAND QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก

ควีนส์ ทาวน์ – ล่ องเรื อมิวฟอร์ ด ซาวด์ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดิ นทางสู่ มิลฟอร์ ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่ ง
เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศเข้าสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติ
มิลฟอร์ ดซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่ วนอุทยาน
แห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่ วนที่เป็ นฟ
ยอร์ ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่ งถูกประกาศให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ ึ งมีในลักษณะนี้ เพียง 2 แห่ งในโลก กล่าวคือ
ภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหิ นทําให้น้ าํ ท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทาง
ท่านจะได้ ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่
ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่ งเป็ นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มนํ้าแร่ บริ สุทธิ์ จากธรรมชาติที่ MONKEY
CREEK และแวะชมนํ้าตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุพเฟ่ ต์ บนเรื อ พร้ อมล่ องเรื อสํ าราญมิลฟอร์ ด ซาวด์

กลางวัน

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-4NOV-9DEC17
บ่ าย

คํ่า

สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ดซึ่ งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบกับบรรยากาศเย็น
จากขั้วโลกใต้ และสายนํ้ากัดเซาะ ส่ งผลให้เกิดเป็ นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทําให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริ เวณชายฝั่ง ตื่น
ตาตื่นใจกับภาพของสายนํ้าตกอันสู งตระหง่านของนํ้าตกโบเวน ซึ่ งมีความสู ง 160 เมตร จากหน้าผาพบกับแมวนํ้า
นอนอาบแดดบนโขดหิ นอย่างสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่
เมืองควีนส์ทาวน์
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพเิ ศษกุ้งล๊ อปสเตอร์ !!!
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั RYDGES LAKELAND QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ควีนส์ ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่ อนฟาร์ ม – เม้ าท์ ค๊ ุก - ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้ อผลไม้นานาชนิ ด มีท้ งั
ผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ของนิ วซี แลนด์ ก่ อนเดิ นทางสู่ เมื องโอมา
ราม่ า ระหว่ า งนักท่ อ งเที่ ย วชมทิ ว ทัศ น์ ส องข้า งทางที่ ส วยงามเหมื อ น
ภาพวาดของนิ วซี แลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสน
น่ารัก เมืองนี้ยงั มีที่พกั และรี สอร์ทเล็กๆน่ารัก เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิ ล
เมืองแห่งต้นไม้ของนิ วซี แลนด์ ผ่ านชมททะเลสาบปูคากิ เป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดัง่ ภาพวาดอีกแห่ งหนึ่ ง
ของนิวซี แลนด์ จนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW คล้ายๆ กับทะเลสาปเทคาโป คือเป็ นนํ้าที่ละลายมาจากภูเขา
นํ้าแข็ง เวลาแดดออก นํ้าจะเป็ นสี เทอร์ ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดนํ้าเป็ นสี น้ าํ นม มองไปทางภูเขา เห็นเมฆหรื อหมอก
ลอยตํ่าลงมา โรแมนติคมาก โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวมีไอนํ้าลอยเหนือนํ้า หมอกลอยมาปะทะกับสันเขา
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีคิว
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง และถือเป็ นทะเลสาบที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศนิวซี แลนด์ มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งสิ่ งที่ทาํ ให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็ น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซี แลนด์ ก็เนื่องจากสี เทอร์ควอยซ์ของนํ้าในทะเลสาบ ที่เกิด
จากการละลายของนํ้าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่ งได้กดั กร่ อนชั้นหิ นอันอุดมไปด้วยแร่ ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่
ทะเลสาบและเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับนํ้าสารละลายเหล่านี้กส็ ะท้อนแสงเกิดเป็ นสี เทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม ใกล้
กันจะมีอนุสาวรี ยส์ ุ นขั ต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ในปี ค.ศ.1968 ค.ศ.1968 เพื่อเป็ นการยกย่องคุณความดีที่
ช่วยงานให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากประะเทศนิวซี เเลนด์ เป็ นประเทศที่เลี้ยงเเกะไว้ในการทําการค้า
ไม่วา่ จะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผชู ้ ่วยสําคัญคือสุ นขั ต้อนแกะ ไว้สาํ หรับต้อนแกะ และไล่หมาป่ าด้วย และใกล้ๆ
กันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกระทัดรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศ
นิวซี แลนด์ ซึ่ งในปัจจุบนั ยังใช้ในการประกอบพิธีกาต่างๆอยูน่ าํ ท่านแวะชมฟาร์ มปลาแซลมอน (SALMON FARM)
ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนซึ่ งทุกท่านสามารถ
ร่ วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้ อ
และชิมปลาแชลมอนสดๆ ได้อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบที่
สวยงามที่มีฉากหลังเป็ นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะตลอดทั้งปี
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางแวะ
เมืองแอชเบอร์ ตัน แวะให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกของนิ วซี แลนด์ อาทิ ครี มรกแกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่มรก
แกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งสุ ขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากขนแกะ ต่างๆ
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพเิ ศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้ อมไวน์ แดง

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-4NOV-9DEC17
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรื อเทียบเท่ า
วันที่แปด
เช้ า
10.00 น.
11.20 น.
14.50 น.
20.50 น.

สนามบิน ไคร้ สท์ เชิร์ช – สนามบินอ๊ อคแลนด์ – สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์
ออกเดินทางสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 514
ถึงเมืองอ๊ อคแลนด์ หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้ อยแล้ ว
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



อัตราค่ าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตัว๋ เครี่องบิน

ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

98,900.96,900.85,900.75,900.18,900.-

65,900.63,900.56,900.49,900.17,900.-

***หมายเหตุ
-ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจาํ นวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
-ราคานี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณี ที่คณะผูเ้ ดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน ***
-ราคาไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน คือ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซี แลนด์ ***
-ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน / ***
-โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋ าเดินทางนะคะ ***

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-4NOV-9DEC17
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทําหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซี แลนด์
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่ วง ปี ใหม่ ,สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทําการจองหากลูกค้ามีความจําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนด
และทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจํา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจํา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบินและผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ ามัดจําทั้งหมด
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หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ เนื่องจากการท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นการ
ชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
การใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางตํา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
*********************************************
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทําวีซ่าก่ อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทําการ) ***
1. สํ าหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทาํ งาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั หรื อใช้ เอกสารเป็ น
BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่ านั้น
หนังสื อรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทํางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทําธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาํ หนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
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4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาํ เนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สํ าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สํ าหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรื อมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสื อยินยอม
จากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 15 ปี ขอสําเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิ ดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปั จจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สํ าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผล
วีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่ เกิน 18 ปี เป็ น เดีย่ ว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น ค่ าวีซ่าท่ านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผ้ เู ดินทาง มีตวั๋ เอง หรื ออยู่ต่อ ไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ ว ค่ าวีซ่าท่ านละ 6,100 บาท
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกายสุ ภาพ
ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
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กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริ ง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทํางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตําแหน่ งหน้ าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทํางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

