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วันแรก
09.00 น.

12.15 น.
15.40 น.
19.45 น.

วันที่สอง
09.30 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – ไครส์เชิ รช์
คณะพร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ K
สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและ
สัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์ โดย สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 975
เดินทางถึงสนามบิ นนานาชาติ ชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่อง
เหินฟ้ าสู่ เมืองไครส์เชิ รช์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่
SQ 297
ไครส์เชิ รช์ – ไครส์เชิ รช์ (เที่ยวชมเมือง) – ทะเลสาบเทคาโป –
อนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิ รช์ นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและพิธกี าร
ทางศุลกากร นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองไครสต์เชิ รช์ ที่ได้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ” เมืองนี้เป็ นเสมือนเมืองหลวงแห่งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เป็ นเมืองที่มกี ารพัฒนา
ความทันสมัยหากแต่ยงั คงความงามของ ธรรมชาติไว้ได้อย่างกลมกลืน จึงทําให้เราสามารถเห็น
เมืองทีส่ วยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้ทวเมื
ั ่ อง เป็ นเมืองที่ได้รบั อิทธิพลจากอังกฤษโดยตรง และ
ยังได้รรับการคัดเลือกจาก Lonely Planet ให้เป็ น 1 ใน 10 เมืองทีน่ ่าอยู่ประจําปี 2013 อีกด้วย
จากนัน้ เข้าชม พิ พิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURY MUSEUM) ตัง้ ขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1870
ภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์อนั โดดเด่นจัดแสดงเรื่อ งราวเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ นกมัว (MAO) ที่ได้
สูญพันธุไ์ ปจากโลกนี้เรียบร้อยแล้วจากการล่าของชนเผ่าเมารี ซึ่งเป็ นชนเผ่าดัง้ เดิมที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่นิวซีแลนด์ในปั จจุบนั ก่อนที่ อเบล แอนชุน ทัสแมน นักล่องเรือชาวดัตช์ และกัปตันเจมส์
คุก จะล่องเรือมาพบเกาะนิวซีแลนด์และทําให้ทวโลกได้
ั่
รจู้ กั ประเทศนิวซีแลนด์ในแผนที่โลก ท่าน
จะได้ชมความเป็ นอยู่ และเครื่องมือดํารงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ พร้อมทัง้ ชมการจําลอง
อาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิรท์ ในยุคแรกๆ นอกจากเรื่องราวของชาวชนเผ่าเมารี ข้าว
ของเครื่องใช้ภายในพิพธิ ภัณฑ์ย งั มีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกฟอสซิล , ไดโนเสาร์, นก
และอีกหลากหลายเรื่องราวซึ่งหากมีเวลาสามารถเดินชมได้ ตลอดวันเลยทีเดียว จากนัน้ นํ าท่าน
ชมสวนโบทานิ ค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพธิ ภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ และ
ท่านจะได้ชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ สวนสาธารณะขนาด ใหญ่ทร่ี ่มรื่นเขียวขจีซ่งึ ใกล้ๆกันนัน้ จะ
มีพพิ ธิ ภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของ ชาวนิวซีแลนด์ให้ท่านได้เรียนรู้
ในเมืองยังมี แม่นํ้าเอว่อน (AVON) สายยาวที่ไหลผ่านสวนสาธารณะ และกลางเมืองอย่างสงบ
เยือกเย็นจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนํ้ าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือนํ้ า เหมือนใน
สวนสาธารณะกลางเมืองผูด้ ไี ม่มผี ดิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

N2_2 NZ NORTH SOUTH ISLAND 7D5N (SQ) ON JUN-SEP’18

2

บ่าย

คํา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนเทือกเขาเมาท์
คุก้ ละลายสู่ทะเลสาบจนทําให้มสี เี ทอร์ควอยซ์ ให้ท่านได้ชมความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่
เต็มไปด้วยเทือกเขา ทุ่งหญ้า และฝูงแกะนับร้อยนับพันทีจ่ ะทําให้ท่านประทับใจมิรลู้ มื
นํ า ท่า นชม ทะเลสาบเทคาโป พร้อมชม อนุ สาวรีย์สุนั ข ต้ อ นแกะ และโบสถ์ค นเลี้ย งแกะ
GOOD SHEPHERD ริมทะเลสาบ เป็ นโบสถ์เล็กๆ น่ ารักที่ปัจจุบนั ยังใช้ประกอบพิธกี รรมต่างๆ
อยู่ หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั PEPPERS BLUEWATER RESORT, LAKE TEKAPO หรือ
เทียบเท่า 4 ดาว
http://www.peppers.co.nz/bluewater/
หมายเหตุ :ไม่มีห้องแบบ 3 เตียง ( TRIPLE ROOM )
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – สะพานคารารัว (ชมการกระโดดบันจีจ้ ม)
ั๊ –
แอร์โรว์ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบทีม่ ที วิ ทัศน์อนั งดงาม
ตลอดปี เป็ นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ทีส่ วยงามและมีช่อื เสียงที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่ง
เต็มไปด้วยกิจกรรมทัง้ กีฬา และการผจญภัยทีโ่ ลดโผนและท้าทายความสามารถมากมาย จากนัน้
นําท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มคี วามงดงามดังภาพวาด
่
ให้ท่านแวะจุด ชมวิวของ
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็น ยอดเขาเม้าท์คุ้ก สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณ
เทือกเขาเซาท์เทิรน์ แอลป์ ทีม่ ยี อดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่น ด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามี
หิมะและธารนํ้ าแข็ง ปกคลุมตลอดปี และนํ าท่ านเดินทางสู่ สะพานคาวารัว ถ่ ายรู ปที่ส ะพาน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็ นต้นกําเนิด ของการเล่ นบันจี้จมแห่
ั ๊ งแรกของโลก ชม การ
กระโดดบันจี้จมั ๊ กีฬาที่ท้าทาย วัดใจคนกล้า ซึ่งมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35
นาที (ท่ านที่ สนใจกระโดดบันจี้จมั ๊ สามารถติ ดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ค่ าใช้ จ่ายนี้ ไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริ การทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ชม เมืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ ารัก ที่ในสมัยโบราณนัน้ เป็ นเมืองแห่งการขุดทอง
ภายในเมืองยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนร้านค้าในรูปแบบเดิมไว้ให้ท่านเที่ ยวชม ท่านจะได้ชม
เหมืองทองเก่าและถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมือง
ทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบทีม่ ที วิ ทัศน์อนั งดงามตลอดปี เป็ นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบ
วาคาทีปู ทีส่ วยงามและมีชอ่ื เสียงทีส่ ุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมทัง้ กีฬา และการผจญ
ภัยทีโ่ ลดโผนและท้าทายความสามารถมากมาย คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWN HOTEL หรือ
เทียบเท่า 3 ดาว
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https://www.rydges.com/accommodation/new-zealand/queenstown-resort/
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์มโชว์ –
นัง่ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (เล่นลูจจ์ฟรี!) – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์พีค ฟาร์ม โดยการ นัง่ เรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW ที่มี
อายุ เ กือ บ 100 ปี ชมทิว ทัศ น์ อ ัน งดงามของทะเลสาบวาคาที ปู แ ละเมือ งควีน ส์ท าวน์ ใน
บรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ ชมการสาธิตการตัดขนแกะและโชว์สุนัขต้อนแกะจากฟาร์ม
พืน้ เมือง ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ โดย TSS EARNSLAW ให้อสิ ระท่านช้อปปิ้ งในเมืองค
วีนส์ทาวน์ หรืออีกกิจกรรมทีน่ ่าสนใจ คือนังเรื
่ อเร็ว SHOTOVER JET สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1970 มี
ผูม้ าท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็ นเรือทีไ่ ด้รบั การออกเเบบเป็ นพิเศษ ลําตัวทํา
ด้วยอลูมเิ นียมอย่างหนาแน่น เเล่นด้วยความเร็วสูง ตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งได้รบั การยอมรับจากทัวโลก
่
(การนัง่ เรือเจ็ทโบ๊ทซึ่งเป็ นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมอยู่ในค่าบริ การทัวร์ สําหรับ
ท่านที่สนใจ กรุณาติ ดต่อหัวหน้ าทัวร์) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค นังกระเช้
่
า
กอนโดล่า ดื่มดํ่ากับความสวยงามของเมืองสวยริมทะเลสาบบนบ็อบส์พคี ต่อด้วยความสนุกสนาน
กับการเล่นลูจจ์ตามทางคดเคีย้ ว ผ่านอุโมงค์อนั สุดหวาดเสียวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึ่งท่านจะ
ตื่นเต้นและประทับใจมิรลู้ มื ( ฟรี! เล่นลูจจ์ท่านละ 1 รอบ )
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งมังกรนิ วซีแลนด์ และหอยเป๋าฮื้อ
นิ วซีแลนด์**
นําท่านเข้าสู่ที่พกั RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWN HOTEL หรือ
เทียบเท่า 3 ดาว
https://www.rydges.com/accommodation/new-zealand/queenstown-resort/
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาคา – เมืองฮาสท์ – ธารนํ้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาคา โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็ นภู เขาสูง
ผ่านไร่องุ่นทีน่ ํามาผลิตไวน์ทม่ี ชี อ่ื เสียงก่อนเข้าสู่ เมืองวานากา แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบที่
สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อกี ฟากหนึ่งของทะเลสาบทีท่ ําให้เป็ นเมืองที่มที ศั นียภาพที่สวยงามและ
น่ าอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์ จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ธารนํ้ าแข็งฟรานซ์โจเซฟ โดยผ่า น
เมืองฮาสท์ เป็ นเส้นทางที่สวยงามมากซึ่งเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องลอร์ด ออฟ เดอะ
ริงส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํา่

วันที่หก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่เจ็ด
เช้า

10.50 น.
17.40 น.

นําท่านชม ธารนํ้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารนํ้ าแข็งที่มคี วามสวยงาม และมีช่อื เสียงในวนอุทยาน
แห่งชาติ เวสท์แลนด์ ชาวเมารีเชื่อกันว่าธารนํ้ าแข็งแห่งนี้เกิดจากตํานานชาย-หญิงคู่หนึ่งพากัน
ปี นเขาแล้วฝ่ ายชายพลัดตกมา ฝ่ ายหญิงร้องไห้เสียใจมากจนนํ้าตาเต็มพืน้ ทีน่ ้ี จนต่อมากลายเป็ น
นํ้ าแข็งในที่สุด เป็ นธารนํ้ าแข็งอยู่ในเขตป่ าชืน้ ชมความมหัศจรรย์ของธารนํ้ าแข็งอันงดงามที่
เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยัง้ ธารนํ้ าแข็งสีขาว
ระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับด้วยป่ าเฟิ ร์นยักษ์ท่เี ขียวชอุ่มตลอดทัง้ ขุนเขา
(ท่ านใดสนใจนัง่ เฮลิ คอปเตอร์ชมความงามของธารนํ้ าแข็งฟรานซ์โจเซฟ กรุณ าติ ดต่ อ
หัวหน้ าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER หรือเทียบเท่า 3 ดาว
https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/fox-glacier/heartlandhotel-fox-glacier
ฟรานโจเซฟ – โฮกิ ติกะ (เมืองแห่งหยก) – เกรย์เมาท์ – นัง่ รถไฟสายโรแมนติ ก
ทรานซ์อลั ไพน์ – ไครส์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกรย์เมาท์ ระหว่างทางผ่าน เมืองโฮกิ ติกะ เมืองแห่งหยกซึ่งชาวเมารี
เชือ่ กันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ ทําให้สุขภาพแข็งแรง และจะนํ าอํานาจโชคลาภมาสู่
ตนและครอบครัว เชิญท่านเลือกซื้อเป็ นของฝากและของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาร์เทอร์พาสเพื่อ นั ง่ รถไฟสายโรแมนติ กทรานซ์อลั ไพน์ ที่
สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปซึ่งเป็ นรถไฟสายเดียวที่วงิ่ ผ่านเทือกเขาต่างๆ ใช้เวลาก่อสร้าง
นานถึง 15 ปี ระหว่างทีท่ ่านนังรถไฟสองข้
่
างทางนัน้ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทง่ี ดงามยิง่ นักเป็ นภาพ
แนวเขาทอดยาวสีเขียวสบายตาซึ่งโอบล้อมสองข้างทางรถไฟไปเกือบตลอดเส้นทางสลับกับภูเขา
หิมะสีขาวสะอาดตา และนํ้าตกสายไหมเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ซึ่งเป็ นทัศนียภาพ
หนึ่งทีส่ วยทีส่ ุดในประเทศนิวซีแลนด์ จนมาถึงสถานีรถไฟ เมืองไครส์เชิ รช์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5983-ibis-christchurch/index.shtml
ไครส์เชิ รช์ – สิ งคโปร์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิรช์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 298
เดินทางถึง สนามบิ นสิ งคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่อง
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18.35 น.
20.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 978
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง:

กรกฎาคม 08-14, 24-30
สิงหาคม 06-12, 26-01 ก.ย.
กันยายน 09-15, 23-29
ท่านละ

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก อายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็ก อายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็ก อายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านพักห้องเดียว ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

89,900
80,900
76,500
67,500
12,000
1,000

57,900
52,500
49,500
43,500
12,000
1,000

หมายเหตุ

การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ ไป
 ราคานี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากการผกผันของราคาค่านํ้ามันเชื้อเพลิงทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ใน
ภายหลังการออกราคานี้
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และเส้นทาง
ตามระบุในรายการเท่านัน้
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ ทางบริษทั ฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 หาก
ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ จากวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
ความเป็ นจริง
 ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง นํ้าหนักไม่
เกิน 7 กก. ( สําหรับสายการบินภายในประเทศ 23 กก. / ท่าน )
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
วงเงินท่านละ 5,000,000 บาท ของ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
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หัวหน้าทัวร์ ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเทีย่ ว คอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
ค่าวีซา่ เข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุป๊ 3,100 บาท
แจกฟรี นํ้าดืม่ วันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่มและอาหาร ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมจาก
รายการทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าวีซา่ เข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าครอบครัวหรือวีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท (ราคาขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลียน)
่
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวทีก่ ลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีทอ่ งเทีย่ ว หากมีการเรียกเก็บเพิม่
เงื่อนไขการเดิ นทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการเดินทาง กรณีมผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
์
ล่วงหน้าก่อน 15 วัน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจาก
์
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทาง
ผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชี่ าํ ระมาแล้ว
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการเดินทางในกรณีทเี่ กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขา
์
ไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่าวีซา่ ในกรณีทยี่ น่ื วีซา่ แล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การชําระเงิ น
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์ ท่านละ 20,000 บาท
o ญีป่ นุ่ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ไต้หวัน ท่านละ 10,000 บาท
 ชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม
ต้องชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง)
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเ่ หลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข
และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิก
์
 เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านบัญชีของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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การยกเลิ ก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 กรณีตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หรือตั ๋ว NON-REFUND
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น
ขอวีซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิด ค่าใช้จ่ายเพิม่ คือ ค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชือ่ ตั ๋วเครือ่ งบิน
เท่านัน้ ทัง้ นี้ตอ้ งไม่อยู่ในเงือ่ นไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุญาตให้เปลีย่ นชือ่ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาวีซ่าไม่
ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อม
กันทัง้ หมด ให้ถือ เป็ นการยกเลิกตามเงื่อ นไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้างต้น และจะถูกหักเงินตาม
เงือ่ นไขการยกเลิกด้านบน ในกรณีทที่ ่านไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต ทาง
บริษทั ฯขอแนะนําให้ทา่ นยืน่ วีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยืน่ วีซา่ แบบกรุ๊ป
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซา่ จากสถานฑูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึง่ สถานฑูตได้พจิ ารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือ
ว่าท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิกด้านบน
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงือ่ นไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่,
ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ ําหนด
ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออก
ตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก ท่านไม่แน่ใจในวัน
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เดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ่ เพือ่ ยืนยัน ในกรณีทตี่ ั ๋วเครือ่ งบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่
ก่อนทีท่ า่ นจะชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิ น
 การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั ๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่
กับเงือ่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมด เป็ นสิทธิของสาย
การบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันเชื้อเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่ า่ สุดทีม่ กี ารปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิม่ ทีท่ างบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บ
์
ตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั ๋ว
โรงแรมและห้องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทที่ ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยู่กบั ข้อ จํากัด ของห้องพักและการวางรูปแบบของห้อ งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งติดกันตามทีต่ อ้ งการ
 โรงแรมหลายแห่งในนิวซีแลนด์จะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ํา เครือ่ งปรับอากาศ ทีม่ ี
จะให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
 ในกรณีทมี่ กี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษทั ฯ ขอ สงวนสิทธิ ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมอาจมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัด และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ แตกต่างกันด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นํ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิเรี์ ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม มีความกว้าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และ มีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมี วีซ่าใน
ประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
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2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ หน้ าตรงพื้นหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล / สําเนาทะเบียนสมรส /
สําเนาใบหย่า / สําเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณีทอ่ี ายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มบี ตั รประชาชนแล้วทางสถานทูตขอ
สําเนาสูตบิ ตั รด้วย)
4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปนิวซีแลนด์ หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริ ษทั ฯที่ คดั สําเนาไว้ไม่
เกิ น 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดท การเงิน
เดือนปัจจุบนั ด้วย) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ
การเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมลิ าํ เนา ในกรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้
บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บุคคล ในครอบครัวด้วย (สถานทูตไม่รบั
บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี )
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6แล้วทาง
บริษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของผูเ้ ดินทาง โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผล ทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านัน้ พร้อมสําเนาบัตรนักเรียน /นักศึกษา
ด้วย
9. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดาหรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้อง
ทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ ดิ า, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและตรา
ประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รบั พิ จารณาการขอวีซ่าในกรณี ที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี มิ ได้มี
บิดาหรือมารดา ฝ่ ายหนึ่ งหรือฝ่ ายใดร่วมเดิ นทางด้วย
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด หมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
์
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
13. เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านบัญชี ของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อม และมีความประสงค์ทจี ่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศทีร่ ะบุเท่านัน้
การปฏิเสธวีซ่า อันเนือ่ งมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน
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