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10 วัน 8 คืน แกรนด์ นิวซีแลนด์
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้ )

กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
เริ่มต้ น ….

119,900 บาท

อ๊อคแลนด์ – หมู่บา้ นฮอบบิท – โรโตรัว - ศูนย์วฒั นธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – ถ้ าหนอนเรื องแสง – ดันนีดิน – ปราสาท
ลาร์นคั - พิพิธภัณฑ์โอทาโก – นัง่ รถไฟ Taieri Railway – ควีนส์ทาวน์ - มิลฟอร์ดซาวน์– ยอดเขาโคโรเน็ท - แอร์โร่ ทาวน์
บันจี้จมั พ์– ทไวเซิล - อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ล่องเรื อชมธารน้ าแข็งทัสมาน – เทคาโป – แอชเบอร์ตนั – ไคร์สท์เชิร์ช
ล่องเรื อชมปลาวาฬไคคูร่า

ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 11-20 ก.ค. / 10-19 ส.ค. / 19-28 ก.ย. / 19 – 28 ต.ค.
ราคาทัวร์ 124,900 บาท : 24 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560
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10 วัน 8 คืน แกรนด์ นิวซีแลนด์
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้ )
วันแรก

กรุงเทพมหานคร

15.15 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน N (แถว N) ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส (QF) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF 024 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่ เมืองซิดนีย ์

18.15 น.
วันทีส่ อง

อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว

07.40 น.
09.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองซิดนีย ์ (SYD) ประเทศออสเตรเลีย
ออกเดินทางสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซี แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF143 ของสายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์ส (ใช้เวลาบินประมาณ 3.10 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นาเข้า อาหารสด และพืชผัก) ได้เวลา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (Matamata) (ระยะทาง 161 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
ชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของนิวซี แลนด์ พื้นที่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาไคไม และฟาร์มที่อุดมสมบูรณ์
นาท่านเข้าชม หมู่บา้ นฮอบบิท (Hobbit Village) หนึ่งดินแดนเทพนิยายมิดเดิลเอิร์ธซึ่งถูกสรรค์สร้างเป็ นฉาก
ถ่ายทาภาพยนตร์ฮอลลิวูดชื่อดังเรื่ อง เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และ เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริ งส์ (The Lord
of the Rings) นาท่านเดินสารวจดินแดนเทพนิยายแห่ งนี้ เริ่ มต้นจากบริ เวณหมู่บา้ นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ต้นไม้และความชุ่มชื้น อีกทั้งยังมีหลุมฮอบบิท, เดอะ กรี น ดราก้อน อินน์, โรงสี , สะพานโค้งคู่ และโครงสร้าง
อย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์เลยทีเดียว สัมผัสบรรยากาศสวยงามของสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื่น ได้เวลาสมควรนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) (ระยะทาง 77 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองที่เต็มไป
ด้วยพลังความร้อนใต้พิภพในอดีต มีชาวเมารี อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากเพราะเป็ นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่
สามารถปรุ งอาหารได้โดยการนาเนื้ อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสู งจนกว่าจะสุ ก อาหารนี้ ชาวเมารี เรี ยกว่า
ฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนือที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมามาก
ที่สุด

14.10 น.

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MILLENIUM HOTEL ROTORUA **** หรื อเทียบเท่ า
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วันทีส่ าม

ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – ถา้ หนอนเรื องแสง – อ๊อคแลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์วฒั นธรรมชาวเมารี (Te Puia) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)
อีกทั้งยังเป็ นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของ ชาวเมารี การแกะสลักไม้ และ
การทอเครื่ องนุ่งห่ ม พร้อมชมบ่อน้ าพุ ร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่
พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ ธาตุต่างๆตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พ้ืนดินในบริ เวณนี้ ได้เวลานา
ท่านเดินทางสู่ อะโกรโดม (Agrodome) (ระยะทาง 13 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) และเข้าชมการ
แสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้ สัมผัสถึงความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ
การต้อนแกะโดยสุ นขั แสนรู ้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ต้ งั อยู่บนเกาะเหนื อของประเทศนิ วซี แลนด์ เพื่อเข้าชม ถ้ าหนอนเรื องแสง (Waitomo
Glowworm Cave) ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1887 จากการสารวจโดยชาวอังกฤษนาม “เฟร็ ด” โดยการนา
ทางของชาวเมารี ในแถบนั้น ต่อมามีการแพร่ กระจายออกไปถึงความงามของถ้ าไวโตโม และหนอนเรื องแสง
จึงมีผคู ้ นหลัง่ ไหลมาชมกันอย่างมากมาย ภายในถ้ านั้นเป็ นที่อยู่ของหนอนเรื องแสงนับล้านตัว ประกอบไป
ด้วย 3 ถ้ าหลักคือ Ruakuri Cave, Aranui Cave และ Gardner's Gut อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศความงาม
ภายในตัวถ้ า ซึ่งเต็มไปด้วยหิ นงอก หิ นย้อย และหนอนเรื องแสงอันงดงาม ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับ
สู่ เมืองอ็อคแลนด์ (Auckland) (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศนิวซีแลนด์ ในภาษาเมารี ออ็ คแลนด์มีชื่ อว่า Tamaki-Makau-Rau แปลว่า หญิงสาวที่มีผมู ้ าขอความรัก
ถึง 100 คน อ็อคแลนด์ได้สมญานามนี้มาจากการที่เป็ นภูมิภาคที่ชนเผ่าต่างๆ ต้องการครอบครอง บรรยากาศที่
ผสมผสานกันของอ่าว หมู่เกาะ วัฒนธรรมโพลีนีเชี่ยนและความเป็ นเมืองที่ทนั สมัยก็ทาให้อ็อคแลนด์ติด
อันดับเมืองน่าอยูท่ ี่สุดแห่งหนึ่งของโลก
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั SKYCITY HOTEL AUCKLAND **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

อ๊อคแลนด์ – ดันนีดิน – ปราสาทลาร์ นัค – พิพธิ ภัณฑ์ โอทาโก

เช้า
05.00 น.
07.25 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองดันนีดิน (DUD) โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QF143
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเมืองดันนีดิน (DUD)
นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชมเมืองดันนี ดิน (Dunedin) หรื อสกอตแลนด์แห่ งนิ วซี แลนด์ เมือง
ท่องเที่ ยวที่ ใ หญ่ เป็ นอันดับสองในเกาะใต้ของนิ วซี แลนด์ และเป็ นที่ ต้ งั ของมหาวิทยาลัยเก่ าแก่ ที่สุดของ
นิ วซี แลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) อีกด้วย ยังถือว่าเป็ นหนึ่ งในสี่ เมืองหลักของ
ประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สาคัญเมืองหนึ่งของประเทศ
นิวซีแลนด์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่ งนิกายเพรสไบเทเรี ยนแห่ งแรกของ
เมืองดันนี ดิน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1848 เมื่อครั้งชาวสกอตมาตั้งรกรากที่ประเทศนิ วซี แลนด์ นับเป็ น
หนึ่งในสถาปั ตยกรรมและแลนด์มาร์คยุคศตวรรษที่ 19 ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นนาท่านสู่
ถนนบอลด์วิน (Baldwin Street) ถนนซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็ นถนนสายที่ชนั ที่สุดในโลก โดยมี
ระดับองศาความชันถึง 38 องศา นาท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลัย
เก่าแก่ที่สุดของนิ วซี แลนด์ ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตหุ บเขา มีอาณาเขตติดกับทะเล เป็ นมหาวิทยาลัยแห่ ง
เดียวในนิวซีแลนด์ที่เปิ ดสอนคณะทันตแพทย์ นาท่านถ่ายรู ปกับ สถานีรถไฟแห่ งดันนีดิน (Dunedin Railway
Station) ได้ชื่อว่าเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สาคัญที่สุดของเมือง ตั้งอยูใ่ นจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George
Troup มีศิลปะก่อสร้างแบบ Flemish ลักษณะเด่นคือ หิ นที่ใช้ในการก่อสร้างเป็ นหิ นบะซอลต์สีดาที่เกิดจาก
การระเบิดของภูขาไฟ ทางด้านใต้ของสถานี มีหอนาฬิกาสู ง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคาร
ในสกอตแลนด์ที่ตอ้ งมีหอนาฬิกาอยูต่ รงกลางหรื อด้านใดด้านหนึ่งของอาคาร

09.15 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชม ปราสาทลาร์ นัค (Larnach Castle) ปราสาทหรื อคฤหาสน์แห่ งแรกและแห่ งเดียวในประเทศ
นิ วซี แลนด์ สร้างขึ้นโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์ นคั สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ใช้
เวลา 3 ปี จึงสร้างเสร็ จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์ข้ ึน
จึงถูกขายต่อเป็ นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซ่ ึงซื้อขึ้นมาไว้ครอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิ ด
ให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โอทาโก (Otago Museum) พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่อยูต่ ิดกับ
มหาวิทยาลัยโอทาโก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1868 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ
และกลุ่มชาติพนั ธุ์ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นของเมืองดันนีดินเป็ นจานวนมาก ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการ
จัดการได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชม ภายในบรรจุเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของธรรมชาติในซี กโลก
ใต้ไว้ครบถ้วน สิ่ งที่โดดเด่นที่สุดและเรี ยกคนดูได้มากที่สุดก็คือ โครงกระดูกของนกมัว (Moa) นกโบราณ
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ขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบนั ได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากการถูกล่าของชาวเมารี จากนั้นนาท่านนัง่ รถแปดล้อลัด
เลาะบนเนินเขาเลียบชายฝั่งเพื่อเดินทางสู่ Natures Wonder เพื่อชมธรรมชาติของสัตว์หายากตามธรรมชาติที่
ใกล้สูญพันธุ์สีสันแปลกตาซึ่ งหาดูได้เฉพาะในแถบนี้ เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็ น เพนกวินตาเหลือง (Yellow Eyed
Penquin) เพนกวินจิ๋วสี ฟ้า (Little Blue Penquin) แมวน้ าขน (New Zealand Fur Seal) นกกาน้ า (Cormorant)
นกอัลบาทรอส (Albatross)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน มื้อพิเศษ พร้อมลิ้มลองเมนู กุง้ มังกร และเป๋ าฮื้อทะเลใต้
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั SCENIC DUNEDIN HOTEL CITY **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

นั่งรถไฟ Taieri Railway – แอร์ โร่ ทาวน์ – ควีนส์ ทาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟดันนีดิน เพื่อนัง่ รถไฟสายโรแมนติก Taieri Railway สู่ สถานี Pukerangi (ใช้เวลา
นัง่ รถไฟ 2 ชัว่ โมง) สัมผัสประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟชมทัศนียภาพและลอดผ่านอุโมงค์กว่า 10 อุโมงค์
ตลอดการเดินทาง ระหว่างทางจะมีการชะลอหรื อหยุดของรถไฟเป็ นพักๆเพื่อให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ
ของวิวและทิวทัศน์อนั สวยงามของหุบเขาและทุ่งหญ้าอันเขียวขจี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ โร่ ทาวน์ (Arrowtown) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
เมืองเล็กๆที่ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ ก็ยงั คงมีทองอยู่ในลาธารข้างๆ เมืองในตัวเมืองมี
อาคารโบราณ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่จดั ให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็ นอยูใ่ นสมัยนั้นที่
น่าสนใจคือ เรื่ องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกัน นาท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์
ทาวน์ (Queenstown) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดของ
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นักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์และได้ชื่อว่า "Adventure Capital of the World" และเป็ น "second most attractive
tourist destination in the world" จากทัศนียภาพที่สวยงามจึงใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ต่างๆ เช่น Lord
of the Rings เมืองควีนส์ทาวน์น้ ีได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ปลอดภัย ชาวเมืองมีอธั ยาศัยดี เป็ นมิตร มีคดีความน้อยมาก
แทบไม่มีคนว่างงาน ควีนส์ทาวน์ เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables ซึ่ ง
อุดมไปด้วยธรรมชาติอนั สวยงามบนชายฝั่งของ ทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) จึงทาให้วิวทิวทัศน์ของที่นี่
งดงามราวกับภาพในฝัน นาท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรื อ ยอดเขาบ็อบส์
พีค ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ท้ งั เมืองในมุมสู ง ที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรื อนที่
ปลูกสร้างตามไหล่เขา พร้อมกับทะเลสาบวาคาติปูที่สวยงามด้านล่าง พร้อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะใน
ฤดูหนาว และบนยอดเขาแห่งนี้ยงั เป็ นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่สาหรับนักท่องเที่ยวได้มาเล่นสกีในช่วงหน้าหนาว
ค่า

รับประทานอาหารค่าท้องถิ่นมื้อพิเศษบนยอดเขาบ็อบส์พีค ณ ภัตตาคาร Skyline
จากนั้นนาท่านชมการแสดงพิน้ เมืองของชนเผ่าเมารี

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ าง 2 คืน)
วันทีห่ ก

มิลฟอร์ ดซาวน์ – ควีนส์ ทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว (Te Aneu Lake) ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่ เขต
อุทยานแห่ งชาติมิลฟอร์ ด ซาวน์ ในดินแดนส่ วนที่เป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้
ประกาศให้เ ป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้ว โลกใต้ ซึ่ ง มี ใ นลัก ษณะนี้ เพี ย ง 2 แห่ ง ในโลก กล่ า วคื อ
ภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารน้ าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหิ นทาให้น้ าท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึ ก
ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก
สะท้อนภาพภูเขาที่เป็ นฉากหลังอย่างงดงาม ชมทัศนียภาพความงดงามของเกาะใต้นิวซีแลนด์ผา่ นเส้นทาง The
Milford Road ทางหลวงซึ่งมีความยาวทั้งสิ้ นกว่า 121 กิโลเมตร ด้วยความงามและหลากหลายของทิวทัศน์
ถนนเส้นนี้จึงได้รับเลือกให้เป็ น ไฮเวย์มรดกโลก (World Heritage Highway)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น บนเรื อระหว่างการล่องเรื อชมมิลฟอร์ดซาวน์

บ่าย

นาท่านล่องเรื อชมมิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) ผืนน้ าอันเป็ นส่ วนเว้าของทะเลทาสมัน คือความยิง่ ใหญ่
อลังการของธรรมชาติที่คุณควรมาสัมผัส ชาวนิวซีแลนด์ภูมิใจนักหนา จนเรี ยกขานว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับ
8 ของโลก ที่แห่ งนี้ ไม่ได้เป็ นเพียงสมบัติแห่ งชาติของชาวนิ วซี แลนด์เท่านั้น แต่ยงั ได้รับการยกย่องให้เป็ น
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มรดกโลกอีกด้วย โดยสถานที่แห่ งนี้ ได้ถูกโอบล้อมไว้ดว้ ยหุ บเขาที่แคบและหน้าผาสู งชันอันเกิดจากการกัด
เซาะของ ธารน้ าแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ าแข็งหายไปก็มีน้ าทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่ งถูกเรี ยกว่า “ฟยอร์ ด (Fjord)”
ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ าตกอันสู งตระหง่านของ น้าตกโบเวน ซึ่ งมี
ความสู ง160เมตรจากหน้าผา ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (ระยะทาง 288 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) (หมายเหตุ ในกรณี หิมะตกหนักหรื อไม่สามารถเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์
ได้ บริ ษทั ฯจะเปลี่ยนทัวร์เป็ นล่องเรื อทะเลสาบวาคาทีปู สู่ วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ ฟาร์มทดแทน)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีเ่ จ็ด

บันจีจ้ ัมพ์ – ทไวเซิล - อุทยานแห่ งชาติเมาท์ คุก – ล่องเรื อชมธารนา้ แข็งทัสมาน – เทคาโป

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรู ปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่แห่ งนี้ใช้เป็ นที่เล่น Bungee Jump กีฬา
ท้าทายความหวาดเสี ยว ซึ่ งมีตน้ กาเนิ ดที่ นิวซี แลนด์ (***ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบันจี้ น้ ี ไม่ได้รวมอยู่ใน
ค่าบริ การทัวร์ ) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองโอมาราม่า (ระยะทาง 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชม.) ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า
วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยงั มีที่พกั และรี สอร์ทเล็กๆ น่ารักไว้สาหรับบริ การนักท่องเที่ยว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูบาร์บีคิว)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิล (Twizel) (ระยะทาง 32 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแห่ งต้นไม้
ของนิ วซีแลนด์ แวะชม ฟาร์ มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่ ง
ทุกท่านสามารถร่ วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้ อและชิมปลาแซลมอนสดๆได้
อีกด้วย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเมาท์คุก (Mount Cook National Park) (ระยะทาง 63 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) และเป็ นส่ วนหนึ่ งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุก
ผูค้ น้ พบประเทศนิวซีแลนด์ ยอดเขาเมาท์คุก้ มีความสู งถึง 3,704 เมตร นับเป็ นยอดเขาสู งลาดับที่ 37 ของโลกที่
มีหิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี นาท่านถ่ายรู ปความงดงามของ ทะเลสาบพูคากิ (Pukaki Lake)
ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ท่านจะได้ชื่นชมทัศนี ยภาพและ ความสวยงามของ
ธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามและบริ สุทธิ์อีกแห่ งหนึ่งของโลก นาท่านล่องเรื อชมธาร
น้ าแข็งทัสมาน (Tasman Glacier Boat Trip) ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ าแข็งอันสวยงาม (***บริ ษัท
เรื อขอสงวนสิ ทธิ์ การให้ บริ การล่ องเรื อสาหรั บลูกทัวร์ ที่มอี ายุมากกว่ า 4 ปี บริ บูรณ์ ขึน้ ไปเท่ านั้น และขึน้ กับ
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สภาพอากาศในวันนั้นๆซึ่ งปกติจะให้ บริ การระหว่ างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคม) ได้เวลาสมควรนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองเทคาโป (ระยะทาง 105 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั PEPPERS BLUEWATER RESORTS **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปด

เทคาโป – แอชเบอร์ ตัน – ไคร์ สท์ เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake) ทะเลสาบที่ผนื น้ ามีสีเขียวอมฟ้า สี พิเศษนี้เกิดจากแร่
ธาตุผสมกับธารน้ าแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ ทะเลสาบที่ต้ งั อยู่ที่ระดับความสู งเหนื อ
ระดับน้ าทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร นาท่านชม
และถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ยส์ ุ นขั ต้อนแกะ ซึ่ งชาวนิวซีแลนด์ที่ทาฟาร์ มให้ความสาคัญมาก เพราะช่วยเจ้าของใน
การต้อนแกะในฟาร์ มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD
SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิ วซี แลนด์ที่ยงั คงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั (Ashburton) (ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เมืองที่
เต็มไปด้วยฟาร์ มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครี มบารุ งผิว ไม่ว่าจะเป็ นลาโนลีน
ครี ม หรื อโลชัน่ บารุ งผิว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองที่
ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” นาท่านผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย,์ ศาลาว่าการประจา
เมือง จากนั้นนาท่านชมและถ่ายรู ปกับ มหาวิหารไคร้สท์เชิ ร์ช (Christchurch Cathedral) ชมความงามของ
แม่น้ าเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพ
ของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ าง 2 คืน)
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วันทีเ่ ก้า

ล่องเรื อชมปลาวาฬไคคูร่า – ไคร้ สท์ เชิร์ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนื อของเกาะใต้สู่เมืองไคคูร่า (Kaikoura) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.) ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆน่ารักริ มฝั่งทะเลทางตะวันออก ทาอุตสาหกรรมเลี้ยงกุง้ เป็ นอาชีพหลักของ
เมือง ในอดีตเมืองแห่ งนี้เป็ นศูนย์กลางของเมืองท่าเรื อ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็ นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสี ยงด้านการจัดทัวร์ ชมปลาวาฬเป็ น
อย่างมาก และยังเป็ นเจ้าแรกในนิ วซี แลนด์ที่จดั ให้มีทวั ร์ ชมปลาวาฬ (***การออกเรื อชมปลาวาฬขึน้ อยู่กับ
สภาพอากาศ ในกรณี ที่มพี ายุหรื อลมแรง ไม่ สามารถออกเรื อได้ บริ ษัทฯจะคืนค่ าล่ องเรื อให้ ในราคากรุ๊ ปทั วร์ ที่
จองเอาไว้ และสาหรั บเด็กอายุตา่ กว่ า 4 ขวบไม่ อนุญาตให้ ขึน้ เรื อเพื่อความปลอดภัย)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านลงเรื อยอร์ชลาใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่ กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชม
ปลาวาฬยักษ์พนั ธุ์ สเปริ์ ม ซึ่ งเป็ นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับ
ปลาโลมาสี เทา นกทะเลหลากชนิ ด แมวน้ า และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกบางพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือน
ชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรื อประมาณ 2 ชัว่ โมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองไคร้สท์
เชิร์ช (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ ิ บ
เช้า
04.30 น.
07.00 น.

ไคร้ สท์ เชิร์ช - อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้า แบบ Breakfast Box
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินไคร้สท์เชิร์ช (CHC) เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซิดนีย ์ (SYD) โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส เที่ยวบิน QF138
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชัว่ โมง)
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเมืองซิดนีย ์ (SYD)
09.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส โดยเที่ยวบินที่ QF023
(ใช้เวลาบินประมาณ 09.40 ชัว่ โมง)
15.35 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*************************************************************************************************
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10 วัน 8 คืน นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 11-20 ก.ค. / 10-19 ส.ค. / 19-28 ก.ย. / 19 – 28 ต.ค.
ราคาทัวร์ 124,900 บาท : 24 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 3-11 ปี (ต้องเสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุ 2-3 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

ก.ค.- ต.ค. 2559
119,900
16,000
114,900
111,900
19,900
87,000

24 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560
124,900
17,000
119,900
116,900
19,900
87,000

(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ราคาทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – Land only
89,900
92,900
(ไม่รวมตัว๋ BKK-AKL//CHC-BKK ของสายการบินแควนตัส)
กรณี มีวีซ่าแล้ว หรื อ ไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าหักค่าใช้จ่าย
3,000
3,000
วีซ่านิวซีแลนด์ยนื่ แบบหมู่คณะ หากต้องการยืน่ เดี่ยว
เพิม่ ค่าใช้จ่ายหากดึงเล่ม 3,000 บาท
(กรณี ดึงเล่ม) มีค่าใช้จ่ายเพิม่ (กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)
เนื่องจากต้องแยกยืน่ เดี่ยว ค่าวีซ่าจะเป็ น 6,000 บาท
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559) **
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.
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์นิวซีแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินแควสตัส แอร์เวย์ส (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
 ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบกลุ่ม (เข้า-ออกครั้งเดียว) หากท่านต้องการยืน่ เดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชาระเพิ่ม 3,000 บาท
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 3 NZD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 9 วัน เท่ากับ 27 NZD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 NZD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 9 วัน เท่ากับ 27 NZD)
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 15-19 ท่าน เพิ่มท่านละ 3,500 บาท)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภู มิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD
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20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารทีใ่ ช้ ยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวนิวซีแลนด์ (ยื่นแบบหมู่คณะ)
ใช้ เวลาทาการประมาณ 2 อาทิตย์ และ ห้ ามดึงเล่มออก ทุกกรณี
เอกสารที่ควรเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวนิวซีแลนด์ มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

หนังสื อเดินทาง (Passport) พร้อมสาเนา ซึ่งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสาหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาสู ติบตั ร หากอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี บริ บูรณ์
** ถ้าเด็กอายุต่ากว่า 16 ปี เดินทางโดยลาพัง หรื อไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อแสดง
ความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
หลักฐานการทางาน
หลักฐานการศึกษา (กรณี เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา)
หลักฐานทางการเงิน (หนังสื อรับรองการเงินจากธนาคาร และ สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
หรื อ Bank statement ในกรณี สมุดเงินฝากไม่มีการปรับสมุดอย่างต่อเนื่อง) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง
(1,000 เหรี ยญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน)

