โรโตรัว ศูนย์ วฒ
ั นธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน
ล่องเรื อเฟอร์ รี่ข้ามช่ องแคบเกาะเหนือสู่ เกาะใต่ - ไคร้ สท์ เชิร์ช – ล่องเรื อชมวาฬ ณ ไคคูร่า
ควีนส์ ทาวน์ ขึน้ กระเช้ ากอนโดล่า + เล่นลูท - ชมอุทยานแห่ งชาติมิวฟอร์ ดซาวด์

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 เมนูกงุ้ ล็อบส์เตอร์ + เป๋ าฮื้อทะเลใต้เสิ ร์ฟพร้อมไวน์แดง
 รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรื อ Lakeland Queen
 โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง
เดือน พฤษภาคม 2561
เดือน มิถุนายน 2561
เดือน กรกฎาคม 2561

5 – 13, 19 – 27
2 – 10, 16 – 24
21 – 29 (ติดต่อสอบถามราคา)

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – อ๊ อคแลนด์

15.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์ มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด , เข้ าเมืองโดยเด็ดขาด )
ออกเดินทางสู่ ออ๊ คแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

18.45

น.

วันที่สอง
10.45

น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

อ๊ อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์ วัฒนธรรมเมารี - การแสดงโชว์ พื้นเมืองของชาวเมารี
เดินทางถึงเมืองอ๊ อคแลนด์ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิ วซี แลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโรโตรัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ TE PUIA ศู นย์ วัฒนธรรมชาวเมารี เป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของ
ชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่ องนุ่งห่ ม ชมบ่อน้ าพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลัง
ความร้อนใต้พิ ภพ ที่ พ วยพุ่งจากพื้ นดิ น และแร่ ธาตุ ต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่ เกิ ดจากพลังความร้ อนใต้พ้ื นดิ นใน
บริ เวณนี้ ภายในในศู นย์ มีชาวเมารี มาสาธิ ตการแกะสลักไม้และทาเครื่ องจักสานให้ชม มี พิพิธภัณ ฑ์กลางแจ้ง
บ้า นโบราณ และเรื อ โบราณตั้งแสดง มี ก ารแสดงระบ าเมารี และการร้ อ งเพลงให้ ไ ด้รั บ ชมรั บ ฟั งกัน อย่ า ง
เพลิดเพลินอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า แบบบุฟเฟต์ ที่ปรุ งแบบชาวเมารี พร้ อมการแสดง โชว์ พื้นเมืองของชาวเมารี
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SUDIMA LAKE ROTORUA หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

ล่ องเรื อ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิ งซ์ – เทาโป - นา้ ตกฮูก้า - เวลลิงตัน

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ พร้ อมล่ องเรื อ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว
ชมความงามของทะเลสาบโรโตรั ว ทะเลสาบแห่ งนี้ ได้ชื่อมาจากภาษาเมารี แปลว่า ทะเลสาบแห่ งที่ สอง เป็ น
ทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปี ก่อนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่ งในบริ เวณที่อยู่ใกล้

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

กันนี้ ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโตรัว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็ นฟาร์มเลี้ยง
แกะซึ่ งปรับปรุ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ไฮไลท์ของฟาร์มนี้ คือการโชว์ตดั ขนแกะ การ
แสดงตัดขนแกะมีหลายแห่ งในประเทศนิ วซี แลนด์ แต่ ที่ อโกรโดมนั้นเป็ นสถานที่ แสดงโชว์การตัดขนแกะที่ มี
ชื่ อเสี ยงที่ สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่ อโกรโดมยังมีการแสดงอื่ นๆ เช่ น การรี ดน้ านมวัว และ การ
แสดงสุ นัข ต้อนเป็ ด และต้อนแกะ โดยสุ นัข แสนรู ้ จากนั้นนาท่ านเดิ น ทางสู่ เรนโบว์ สปริ งซ์ (RAINBOW
SPRING) สถานอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาเทร้า ที่มีจานวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิ ร์นสี
เงินสัญลักษณ์ของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเตาโปซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต ที่มีขนาด
ใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิ วซี แลนด์ เป็ นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้า จากนั้นแวะชมน้าตก
ฮูก้าน้ าตกสี ครามขนาดใหญ่ มีปริ มาณน้ าที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้ กาเนิ ดมาจากแม่น้ าไว
กาโต้ ซึ่ งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป จากนั้นเดินทางต่ อสู่ เมื อ งเวลลิงตัน เมื องหลวงของประเทศนิ วซี แลนด์
ศูนย์กลางทางการบริ หาร และการปกครอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั IBIS WELLINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

เวลลิงตัน - ชมเมือง – ล่ องเรื อเฟอร์ รี่ – พิคตัน - ไคคูร่า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
น าท่ านเที่ ย วชมเมื อ งเวลลิ งตัน เมื อ งหลวงของประเทศนิ วซี แ ลนด์ ซึ่ งมักจะได้รั บ การเปรี ย บว่าเหมื อ นกับ
ซานฟรานซิ สโก ผ่านชมรัฐสภา หอสมุดแห่ งชาติ ย่าน WATER FRONT นาท่ านชมวิวของเมืองจากยอดเขา
วิคทอเรี ย ที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองอย่างกว้างไกล เป็ นเมืองซึ่ งเสมือนฉากอันงดงามที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ น
เขา รายล้อมด้วยท่าเรื อน้ าลึก อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางการเมื อง การปกครอง ชมตึ กรัฐสภาที่ เป็ นรู ปรวงผึ้งที่
แปลกตา ซึ่ งปี เตอร์ แจ็คสัน ผูก้ ากับทั้งสามภาคของภาพยนตร์ เรื่ องเดอะ ลอร์ ด ออฟ เดอะ ริ งส์ (THE LORD OF
THE RING) ได้เลือกเมืองเวลลิงตันซึ่ งเป็ นบ้านเกิดของตนเองเป็ นที่ปักหลักในการถ่ายทา และชมอาคารสถานี
รถไฟที่ เก่าแก่สวยงาม ชมพิพิธภัณฑ์ เทปาป้ า (TEPAPA) ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สุดในนิ วซี แลนด์ ชมเทคโนโลยี
ที่นาเสนอเรื่ องราวต่างๆ ของชาวเมารี และประวัติความเป็ นมาของประเทศนิวซี แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่ าย

18.00 น.

ค่า

เดิ นทางสู่ ท่าเรื อเมืองเวลลิงตัน เพื่ อทาการเช็คอิน เพื่ อ ลงเรื อเฟอร์ รี่ INTERISLANDER ข้ามช่ องแคบระหว่าง
เกาะใต้ สู่ เกาะเหนื อด้วยเรื อเฟอร์ รี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ห้องดูทีวี ร้านอาหาร ห้องเด็ก
เล่น พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทาง
เรื อเทียบฝั่งท่าเรื อเมืองพิคตันเกาะใต้ หลังรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
เดินทางสู่ เมืองเบลนแฮม เลาะเลียบชายฝั่งทะเล ชมทัศนียภาพของมหาสมุทรแปซิ ฟิกตอนใต้ของนิวซี แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อโดยรถโค้ช สู่ เมืองไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬในอดีต ให้ท่านพักผ่อนบนรถระหว่างเดินทาง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั THE WHITE MORPH HERITAGE BOUTIQUE หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ไคคูร่า – ล่ องเรื อชมปลาวาฬ – ไคร้ สเชิร์ท – แอชเบอร์ ตนั

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
เที่ ยวชม เมื องไคคูร่า ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ น่ารักริ มฝั่ งทะเลทางตะวันตก ซึ่ งในอดี ตเมืองไคคูร่า เป็ นศูนย์กลางของ
เมืองท่าเรื อล่าวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843–1922 และยังเป็ นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ สาหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ ไค
คูร่ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องการจัดทัวร์ชมวาฬมาก และยังเป็ นเจ้าแรกในนิวซี แลนด์ที่จดั ให้มีทวั ร์ชมวาฬ จากนั้นนาท่าน
ลงเรื อยอร์ ช ลาใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คนนาสู่ กลางทะเล เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการผจญภัยในการ
ชมปลาวาฬยักษ์พนั ธุ์ซเพิ ม อย่างใกล้ชิดซึ่ งเป็ นสัตว์ที่สง่างามที่ สุดของโลกในธรรมชาติ ท่านอาจจะได้พบกับ
ปลาโลมาสี เทา นกทะเลหลากชนิ ด แมวน้ า และยังอาจจะได้ชมวาฬหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือน แนว
ชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้ เวลาล่ องเรื อประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พื้นเมือง)
เดินทางสู่ เมืองไคร้ ชเชิร์ท ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์
ศาลาว่าการประจาเมื อ ง ชมความงามของแม่ น้าเอว่ อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิ วทัศน์ ณ ยอดเขา
แคชเมียร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURRY MUSEUM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ท่านจะได้ชม
ความเป็ นอยู่ และเครื่ องมื อดารงชี พของชาวเมารี ในสมัยโบราณ พร้อมทั้งชมการจาลองอาคารบ้านเรื อนของ
ชาวเมืองไคร้สเชิ ร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งจัดเป็ นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชมสวนโบ
ตานิ ค (BOTANIC GARDEN) ซึ่ งอยู่บ ริ เวณใกล้ๆ กับ พิ พิ ธภัณ ฑ์แคนเทอเบอรี่ จากนั้น เดิ นทางเข้าสู่ เมื อ ง
แอชเบอร์ ตัน ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าที่ ระลึกของนิ วซี แลนด์ อาทิ ครี มรกแกะ หรื อครี มหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ
ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บารุ งสุ ขภาพ และผ้าห่ มและ พรมขนแกะ และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากขนแกะต่างๆ และอาหาร
เสริ มบารุ งร่ างกายมากมาย

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ASHBURTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก

แอชเบอร์ ตนั - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ ทาวน์ - กระเช้ ากอนโดล่ า+ลูท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่ านออกเดิ นทางจากเมื องแอชเบอร์ ตนั ผ่านที่ ราบแคนเทอร์ เบอรี่ สู่เมื องเทคาโป เมืองเล็กๆ ริ มทะเลสาบที่
สวยงาม ผ่านชมทัศนี ยภาพสองข้างทาง ของ ทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรี ยกว่าทะเลสาบสี เทอควอสย์ ที่
มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่ งในปั จจุบนั ยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กนั จะมี อนุสาวรีย์สุนัข
ต้ อนแกะ สร้างด้วยทองสาริ ด สร้างไว้เพื่ อเป็ นการยกย่องคุ ณความดี ของสุ นัขแสนรู ้ นาท่ านสู่ ทะเลสาบปูคากิ
ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW ซึ่ งมียอดเขาเม้าท์คุก้ ที่มีเทือกเขาสู งถึง 3,753 เมตร
เหนื อยอดเขามีหิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี เป็ นฉากหลัง (สาหรั บท่ านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมยอด
เขา กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์ ญี่ปุ่น
ออกเดิ นทางสู่ เมื องควีนส์ ทาวน์ ระหว่าทางแวะชิ ม และซื้ อผลไม้สด และแห้งที่ เมื องครอมเวล เมืองแห่ งผลไม้
เมืองควีนส์ทาวน์ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบวาคาทีปู (WAKATIPU) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสี
ฟ้ าและยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เมืองควีนส์ทาวน์เป็ นเมืองแห่ งการผจญภัยในหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการเล่น
เจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟ หรื อแม้แต่บนั จี้ จมั พ์ ซึ่ งล้วนแต่เป็ นกิจกรรมที่ น่าตื่นเต้นสาหรับผูร้ ักความท้าทายจากทัว่ ทุก
มุมโลก (สาหรั บท่ านที่ต้องการจะร่ วมสนุกกับกิจกรรมต่ างๆ เช่ นการกระโดดบันจี้ และนั่งเรื อเร็วนอกรายการทัวร์
กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ) จากนั้นนาท่าน นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ขึ้นสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค สัมผัสความสวยงามของ
เมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสู ง มองเห็นทะเลสาบวาคาที ปูและอาคารบ้านเรื อนอยู่ดา้ นล่าง ยอดเขาสู ง และท้องฟ้ าสี
สวย ชมทัศนี ยภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารี มาร์ คเคเบิ้ล ซึ่ งเป็ นสถานที่ถ่ายทาฉากหนังในภาพยนตร์ เรื่ อง
เดอะลอร์ดออฟเดอะริ ง และยังเป็ นเทือกเขาที่มีชื่อเสี ยงในด้านสกีรีสอร์ทของบริ เวณเกาะใต้
!!! ฟรี ให้ ท่านได้ นั่งกระเช้ ากอนโดล่ า ชมวิวบนยอดเขาบ๊ อบพีค และสนุกสนานกับการเล่ นลูท !!!
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพเิ ศษกุ้งล็อบสเตอร์
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่เจ็ด

ควีนส์ ทาวน์ – ล่ องเรื อมิวฟอร์ ด ซาวด์ – ควีนส์ ทาวน์

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่
เขตอุทยานแห่ งชาติมิลฟอร์ ดซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่ งกว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่ งชาติ มิลฟอร์ ด
ซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่ วนที่เป็ นฟยอร์ ดแลนด์ ซึ่ งถูกประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ
ของขั้วโลกใต้ซ่ ึ งมี ในลักษณะนี้ เพี ยง 2 แห่ งในโลก กล่าวคื อภู มิประเทศแบบทะเลที่ เคยเป็ นธารน้ าแข็งในยุค
โบราณ กัดเซาะหิ นทาให้น้ าท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติ
ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่ ง
เป็ นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ าแร่ บริ สุทธิ์ จากธรรมชาติ ที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ าตกที่มีความ
ยิ่งใหญ่ที่ CHASM
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ บนเรื อ พร้ อมล่ องเรื อสาราญมิลฟอร์ ด ซาวด์
สั ม ผัส ความงามของธรรมชาติ โ ดยรอบ ชมฟยอร์ ด ซึ่ งเกิ ด จากจากเคลื่ อ นตัวของเปลื อ กโลก ประกอบกับ
บรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ ากัดเซาะ ส่ งผลให้เกิดเป็ นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทาให้เกิดทัศนี ยภาพอันงดงาม
บริ เวณชายฝั่ ง ตื่นตาตื่ นใจกับภาพของสายน้ าตกอันสู งตระหง่านของ น้ าตกโบเวน ซึ่ งมีความสู ง 160 เมตร จาก
หน้าผา พบกับแมวน้ านอนอาบแดดบนโขดหิ นอย่างสบายอารมณ์ จากนั้นล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางโดย
รถโค้ชปรับอากาศกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมเมนูพเิ ศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิ ร์ฟพร้ อมไวน์ แดง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง

ค่า

วันที่แปด

ควีนส์ ทาวน์ – อ๊ อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ614

10.30

น.

ถึงเมืองอ๊อคแลนด์ หลังจากรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ าน ชมเมื องอ๊ อคแลนด์ เมื องที่ ใหญ่ เป็ นอันดับหนึ่ ง เป็ นเมื องที่ ส าคัญทางด้านการเรี ยน การศึ กษา
การเงินของนิ วซี แลนด์ชมอ่าวที่ สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลา ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐี ที่ต้ งั อยู่
บนเนิ นเขา จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ใจกลางเมือง ผ่านย่านพาร์ แนล ถนนที่ เป็ นที่ ต้ งั ของบ้านเรื อน ร้านค้าเก่าแก่รุ่น
บุกเบิก อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรี ทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA
MARKET อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่ งเป็ นแหล่งขายสิ นค้า
นานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SUDIMA AUCKLAND AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่ า

12.20 น.

กลางวัน

ค่า

วันที่เก้ า

สนามบินอ๊ อคแลนด์ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

นาท่ านรับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจากอ๊ อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

น.
20.50 น.
13.10

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

107,900.102,900.91,900.81,900.15,900.-

75,900.72,900.64,900.57,900.15,900.-

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

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** ราคานีอ้ าจมีการปรับเปลีย่ นในกรณีทคี่ ณะผู้เดินทางมีไม่ ถึง 15 ท่ าน ***
*** ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน คือ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินระหว่ างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

*** รวมค่า วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ * วีซ่ากรุ๊ ป 3,600 บาท ต่ อ ท่ าน *
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมลู ค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริ ษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่ าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่ อนออกตั๋วเครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่ าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่ อนออกตั๋วเครื่ องบิ น
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )

หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่า นิวซี แลนด์ ไม่ ทันกาหนดและทางบริ ษัทฯต้ องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ 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 ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ ทันกาหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทาการ) ***
1. สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต) ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชี เงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปั จจุบนั หรื อใช้ เอกสาร
เป็ น BANK STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่ านั้น

หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนา
บัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอหนังสื อรับรองการเรี ยน
(ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี จะต้องมี หนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง (บิ ดาหรื อมารดา) หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะ ต้องมี หนังสื อ
ยินยอมจากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณา
ผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
หมายเหตุวซี ่ า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็ น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ ป วีซ่าจะไม่ ตดิ ในเล่ มพาสปอร์ ตและต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ 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 มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน

หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องห้ามผูเ้ ดิ นทาง เนื่ องจากมี สิ่ งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ ักในต่ างประเทศ
เหตุ การณ์ ทางการเมื องและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะค านึ งถึ งความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นส าคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริ การนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
*********************************************

กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย).........................................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่า
หม้ าย
3. ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ.......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
4. ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่ อสถานทีท่ างาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
5. ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................................................
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย................................................................................................................................
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่อนหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย

10. ท่ านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดหรื อไม่

เคย ...................................................
ไม่ เคย

