
     
   โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์- เวลลิงตัน ล่องเรือเฟอร์รีข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต่ - ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬ  ณ ไคคูร่า  ควีนส์ทาวน์ขึนกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท- ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์            

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
เมนูกุง้ลอ็บส์เตอร์ + เป๋าฮือทะเลใตเ้สิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen 
โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG)   

NORTH & SOUTHISLAND    [CHC-WEL-KAI]   9D7N เริมตน้112,000.- 



กําหนดการเดนิทาง  เดือน มกราคม 2561 20 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 17 - 25 เดือน มีนาคม 2561 10 - 18 เดือน เมษายน (สงกรานต์)  2561 08 - 16 
 วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– อ๊อคแลนด์  
15.00น.  คณะพร้อมกนัทสีนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผู้โดยสารขาออก ชันที 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทขีองบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง   ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนดิ , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
18.45น.  ออกเดินทางสู่ออ๊คแลนดโ์ดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์เทียวบินที  TG491(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 11 ชม.) วนัทีสอง อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วฒันธรรมเมารี - การแสดงโชว์พืนเมืองของชาวเมารี 
12.05น.  เดนิทางถงึเมืองอ๊อคแลนด์(เวลาท้องถนิเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นาํท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร หลงัรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโรโตรัว กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ TEPUIA ศูนย์วฒันธรรมชาวเมารีเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครืองนุ่งห่ม ชมบ่อนาํพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิงมหัศจรรยที์เกิดขึนจากพลงัความร้อนใต้พิภพ ทีพวยพุ่งจากพืนดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ทีเกิดจากพลังความร้อนใตพ้ืนดินในบริเวณนี ภายในในศูนย ์มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลกัไมแ้ละทาํเครืองจกัสานใหช้ม มีพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณ และเรือโบราณตงัแสดง มีการแสดงระบาํเมารี และการร้องเพลงใหไ้ดรั้บชมรับฟังกนัอย่างเพลิดเพลินอีกดว้ย คาํ  รับประทานอาหารคาํ แบบบุฟเฟต์ ทีปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดงโชว์พืนเมืองของชาวเมารี    นําท่านเข้าสู่ทพีกัSUDIMALAKEROTORUAหรือเทยีบเท่า        วนัทีสาม ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - นาํตกฮูก้า - เวลลิงตัน เช้า  นําท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนีได้ชือมาจากภาษาเมารีแปลว่า ทะเลสาบแห่งทีสอง เป็นทะเลสาบทีเกิดจากภูเขาไฟทีระเบิดเมือหลายร้อยปีก่อนและยงัมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่งในบริเวณทีอยูใ่กล้กนันี ชมทศันียภาพทีงดงามของเมืองโรโตรัวจากนนันาํท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลียง



แกะซึงปรับปรุงเป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงโด่งดงัไปทวัโลก ไฮไลทข์องฟาร์มนีคือการโชว์ตดัขนแกะ การแสดงตดัขนแกะมีหลายแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ ทีอโกรโดมนนัเป็นสถานทีแสดงโชวก์ารตดัขนแกะทีมีชือเสียงทีสุด นอกจากการแสดงตดัขนแกะแลว้ ทีอโกรโดมยงัมีการแสดงอืนๆ เช่น การรีดนาํนมววั และ การแ ส ด ง สุ นัข ต้อ นเ ป็ ด  แ ล ะ ต้อ นแ ก ะ  โ ด ย สุ นัข แ ส น รู้ จ า ก นัน นํา ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ ร น โบ ว์  สปริ ง ซ์ (RAINBOWSPRING) สถานอนุรักษพ์นัธุ์ปลาเทร้า ทีมีจาํนวนนบัหมืนตวัจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมตน้เฟิร์นสีเงินสัญลกัษณ์ของประเทศ  เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บ่าย เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึงตงัอยูริ่มทะเลสาบเตาโปซึงเป็นทะเลสาบทีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต ทีมีขนาดใหญ่และลึกทีสุดของประเทศนิวซีแลนด ์เป็นเมืองตากอากาศและศูนยก์ลางการตกปลาเทร้า จากนันแวะชมนําตกฮูก้านาํตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณนาํทตีกลงมาเฉลียแลว้ คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีตน้กาํเนิดมาจากแม่นาํไวกาโต้ ซึงไหลมาจากทะเลสาบเตาโป จากนันเดินทางต่อสู่เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด ์ศูนยก์ลางทางการบริหาร และการปกครอง คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   นําท่านเข้าสู่ทพีกัIBISWELLINGTONHOTELหรือเทยีบเท่า 
                    วนัทีสี เวลลิงตนั - ชมเมือง – ล่องเรือเฟอร์รี – พคิตัน -  ไคคูร่า เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นาํท่านเทียวชมเมืองเวลลิงตันเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ซึงมกัจะไดรั้บการเปรียบว่าเหมือนกับซานฟรานซิสโก ผ่านชมรัฐสภา หอสมุดแห่งชาติยา่นWATER FRONT นาํท่านชมวิวของเมืองจากยอดเขาวิคทอเรีย ทีสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองอยา่งกวา้งไกล เป็นเมืองซึงเสมือนฉากอนังดงามทีตงัอยู่บนเนินเขา รายลอ้มดว้ยท่าเรือนาํลึกอีกทงัยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง การปกครองชมตึกรัฐสภาทีเป็นรูปรวงผึงทีแปลกตา ซึงปีเตอร์แจ็คสัน ผูก้าํกบัทงัสามภาคของภาพยนตร์เรืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์(THELORDOFTHERING)ได้เลือกเมืองเวลลิงตันซึงเป็นบา้นเกิดของตนเองเป็นทีปักหลักในการถ่ายทาํและชมอาคารสถานีรถไฟทีเก่าแก่สวยงามชมพิพิธภัณฑ์ เทปาป้า (TEPAPA)ทีทันสมัยและใหญ่ทีสุดในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีทีนาํเสนอเรืองราวต่างๆ ของชาวเมารีและประวติัความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์ เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บ่าย  เดินทางสู่ท่าเรือเมืองเวลลิงตนั เพือทาํการเช็คอิน เพือ ลงเรือเฟอร์รี INTERISLANDERขา้มช่องแคบระหว่างเกาะใต ้สู่เกาะเหนือดว้ยเรือเฟอร์รีขนาดใหญ่ ทีมีสิงอาํนวยความสะดวกครบครัน ห้องดูทีวี ร้านอาหาร ห้องเด็กเล่น พร้อมชมทศันียภาพทีสวยงามตลอดทาง 

18.00น.  เรือเทียบฝังท่าเรือเมืองพิคตนัเกาะใต ้หลงัรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้     เดินทางสู่เมืองเบลนแฮมเลาะเลียบชายฝังทะเล ชมทศันียภาพของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใตข้องนิวซีแลนด ์ คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 



   จากนนัเดินทางต่อโดยรถโคช้ สู่เมืองไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬในอดีต ใหท้า่นพกัผ่อนบนรถระหวา่งเดินทาง    นําท่านเข้าสู่ทพีกั THEWHITEMORPHHERITAGEBOUTIQUE หรือเทียบเท่า        วนัทีห้า ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ  – ไคร้สเชิร์ท – แอชเบอร์ตนั เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  เทียวชม เมืองไคคูร่า ซึงเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝังทะเลทางตะวนัตก ซึงในอดีตเมืองไคคูร่า เป็นศูนยก์ลางของเมืองท่าเรือล่าวาฬ ตงัแต่ปี ค.ศ. 1843–1922 และยงัเป็นเมืองทอีุดมสมบรูณ์ สาํหรับการเพาะปลูกและเลียงแกะ ไคคูร่ามีชือเสียงในเรืองการจดัทวัร์ชมวาฬมาก และยงัเป็นเจา้แรกในนิวซีแลนดท์ีจดัใหมี้ทวัร์ชมวาฬ จากนนันาํทา่น ลงเรือยอร์ชลาํใหญ่ทีมีความจุไดถึ้ง 40-50 คนนาํสู่กลางทะเล เพือเก็บเกียวประสบการณ์ จากการผจญภยัในการชมปลาวาฬยกัษ์พนัธุ์ซเพิม อยา่งใกลชิ้ดซึงเป็นสัตว์ทีสง่างามทีสุดของโลกในธรรมชาติ  ท่านอาจจะไดพ้บกบัปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวนาํ และยงัอาจจะไดช้มวาฬหลากหลายพนัธุ์ทีแวะเวียนเขา้มาเยือน แนวชายฝังในบางฤดูกาลอีกดว้ย (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชัวโมง) เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(พืนเมือง) บ่าย  เดินทางสู่ เมืองไคร้ชเชิร์ท ชมเมืองทีไดชื้อว่าเป็นเมืององักฤษนอกเกาะองักฤษผา่นชมสวนสาธารณะแฮกลีย์   ศาลาว่าการประจาํเมือง ชมความงามของแม่นําเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทศัน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์เขา้ชมพพิิธภณัฑ์แคนเทอเบอรี (CANTERBURRYMUSEUM)ตงัขึนเมือปี ค.ศ. 1870 ท่านจะไดช้มความเป็นอยู ่และเครืองมือดาํรงชีพของชาวเมารีในสมยัโบราณ  พร้อมทงัชมการจาํลองอาคารบา้นเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทงัเดินชมภายพิพิธภณัฑ์ ซึงจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชนั ชมสวนโบตานิค(BOTANICGARDEN)ซึงอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัพิพิธภณัฑ์แคนเทอเบอรีจากนนัเดินทางเขา้สู่เมืองแอชเบอร์ตนั ให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าทีระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรัมรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภณัฑ์บาํรุงสุขภาพ และผา้ห่มและ พรมขนแกะ และผลิตภณัฑ์ทีทาํจากขนแกะต่างๆ และอาหารเสริมบาํรุงร่างกายมากมาย  คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําท่านเข้าสู่ทพีกั ASHBURTONHOTELหรือเทียบเท่า       



วนัทีหก แอชเบอร์ตนั - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคาก ิ– ควนีส์ทาวน์ - กระเช้ากอนโดล่า+ลูท เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  นาํท่านออกเดินทางจากเมืองแอชเบอร์ตนั ผ่านทีราบแคนเทอร์เบอรีสู่เมืองเทคาโปเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทีสวยงาม ผา่นชมทศันียภาพสองขา้งทาง ของ ทะเลสาบเทคาโป ทีมีสีเขียวอมฟ้า ทีเรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย ์ทีมีความสวยงาม ชมโบสถเ์ล็กๆ น่ารัก ซึงในปัจจุบนัยงัใชใ้นการประกอบพิธีการตา่งๆ ใกลก้นัจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสาํริด สร้างไวเ้พือเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ นาํท่านสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบทีสวยงามจนไดชื้อว่า MILLIONDOLLARVIEWซึงมียอดเขาเมา้ทคุ์ก้ทีมีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตรเหนือยอดเขามีหิมะและธารนาํแขง็ปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลงั (สําหรับท่านทีสนใจจะนังเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์) เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สไตล์ญปุ่ีน บ่าย  ออกเดินทางสู่เมืองควนีส์ทาวน์ ระหว่าทางแวะชิม และซือผลไมส้ด และแห้งทีเมืองครอมเวล เมืองแห่งผลไม้เมืองควีนส์ทาวนต์งัอยูริ่มทะเลสาบวาคาทีปู (WAKATIPU) สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ทีสวยงามของเทือกเขาสีฟ้าและยอดเขาทีมีหิมะปกคลุมเมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภยัในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบท๊สกี กอลฟ์ หรือแมแ้ต่บนัจีจมัพซึ์งลว้นแต่เป็นกิจกรรมทีน่าตืนเตน้สาํหรับผูรั้กความทา้ทายจากทวัทุกมุมโลก (สําหรับท่านทีต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง  ๆเช่นการกระโดดบนัจี และนังเรือเร็วนอกรายการทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนนันาํท่าน นังกระเช้ากอนโดล่า ขนึสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค สัมผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบา้นเรือนอยู่ดา้นล่าง ยอดเขาสูง และทอ้งฟ้าสีสวย ชมทศันียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิล ซึงเป็นสถานทีถ่ายทาํฉากหนงัในภาพยนตร์เรืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยงัเป็นเทือกเขาทีมีชือเสียงในดา้นสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต ้  !!! ฟรี ให้ท่านได้นงักระเช้ากอนโดล่าชมววิบนยอดเขาบ๊อบพคี และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!! คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพเิศษกุ้งล็อบสเตอร์ นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพกั COPTHORNEHOTEL&RESORTLAKEFRONTQUEENSTOWNหรือเทียบเท่า        วนัทีเจ็ด ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือมวิฟอร์ดซาวด์ – ควนีส์ทาวน์ เช้า  นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม ออกเดินทางสู่ มลิฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึงเป็นทะเลสาบทีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาตมิลิฟอร์ดซาวด์ผา่นเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุง่กวา้ง เขา้สู่วนอทุยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด ์( MILFORDSOUND) ในดินแดนส่วนทีเป็นฟยอร์ดแลนดซึ์งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขวัโลกใตซึ้งมีในลกัษณะนีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลทีเคยเป็นธารนาํแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินทาํให้นาํท่วมแทนทีกลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะไดช้มความงามทีสร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRRORLAKEทะเลสาบทีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบทีท่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซึงเป็นวิวอยู่



เบืองล่าง และให้ท่านดืมนาํแร่บริสุทธิจากธรรมชาติที MONKEYCREEKและแวะชมนาํตกทีมีความยิงใหญ่ที CHASM เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสําราญมลิฟอร์ดซาวด์ สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึงเกิดจากจากเคลือนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเยน็จากขวัโลกใต ้และสายนาํกดัเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝังเวา้แหว่ง ทาํให้เกิดทศันียภาพอนังดงามบริเวณชายฝัง ตืนตาตืนใจกบัภาพของสายนาํตกอนัสูงตระหง่านของ นาํตกโบเวน ซึงมีความสูง 160 เมตร จากหนา้ผา พบกบัแมวนาํนอนอาบแดดบนโขดหินอยา่งสบายอารมณ์จากนนัล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เพือเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลบัสู่เมืองควีนส์ทาวน์   คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพร้อมเมนูพเิศษเป๋าฮือทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง   นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพกัCOPTHORNEHOTEL&RESORTLAKEFRONTQUEENSTOWNหรือเทียบเท่า        วนัทีแปด ควนีส์ทาวน์ – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้อปปิง เช้า  นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
10.30น.  ออกเดนิทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ โดยสายการบนิ แอร์นวิซีแลนด์ เทียวบนิท ีNZ614 
12.20 น.  ถึงเมืองออ๊คแลนด์ หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองทีใหญ่เป็นอนัดบัหนึง เป็นเมืองทีสําคญัทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวทีสวยงามเต็มไปดว้ยเรือนบัร้อยลาํ ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบา้นเศรษฐีทีตงัอยู่บนเนินเขา  จากนนันาํท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผ่านย่านพาร์แนล ถนนทีเป็นทีตงัของบา้นเรือน ร้านคา้เก่าแก่รุ่นบุก เ บิก  อิสระให้ท่านช้อ ปปิงในย่านใจกล างเ มื องบนถ นนค วีนสตรีทมอลล์NE W  M AR K E T และ VICTORIAMARKETอิสระให้ทา่นไดช้อ้ปปิงเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึงเป็นแหล่งขายสินคา้นานาชนิด และร้านคา้ปลอดภาษี ทีมีสินคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือมากมาย   คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   นําท่านเข้าสู่ทพีกัNOVOTELAUCKLANDHOTELหรือเทียบเท่า         



 วนัทีเก้า สนามบนิอ๊อคแลนด์– สนามบนิสุวรรณภูม ิเช้า  นําท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม ใหท้่านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดินทางสู่สนามบิน เพือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
14.50น.  ออกเดินทางจากอ๊อคแลนด์โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 492 
20.50น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจตลอดการเดนิทาง  

 *** สายการบิน และโปรแกรมทรีะบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม *** อตัราค่าบริการ กาํหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – เดือนมีนาคม 2561 อัตราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน ผูใ้หญ่ 112,000.- 86,000.- เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน 107,000.- 82,000.- เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ( มีเตียง ) 96,000.- 74,000.- เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 85,000.- 65,000.- พกัหอ้งเดียว เพิมท่านละ 18,000.- 18,000.-  อตัราค่าบริการ    กําหนดการเดินทาง : 08 – 16 เมษายน(สงกรานต์) 2561  อัตราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน ผูใ้หญ่ 113,500.- 86,000.- เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน 108,900.- 80,900.- เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ( มีเตียง ) 96,900.- 72,900.- เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 85,900.- 63,900.- พกัหอ้งเดียว เพิมท่านละ 18,000.- 18,000.-  *** ในการเดนิทางในแต่ละครัง จะต้องมีจาํนวนผู้เดนิทาง 15 ท่านขึนไป *** *** ราคานอีาจมีการปรับเปลียนในกรณทีคีณะผู้เดนิทางมไีม่ถงึ 15 ท่าน *** *** ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน คือ ไม่รวมตวัเครืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนวิซีแลนด์ *** 



*** รวมค่า วีซ่ากรุ๊ป 3,600บาท ต่อ ท่าน  *** ราคาไม่รวมตัวคือราคาทไีม่รวมตวัเครืองบนิทงัเทยีวบนิระหว่างประเทศ และ เทยีวบนิภายในประเทศ **ราคาเด็กคือเดก็ทมีีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** อตัราค่าบริการนีรวม 
 ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์* วซ่ีากรุ๊ป 3,600บาท ต่อ ท่าน *  
 ค่าโรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ 
 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเทียวตามรายการทีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. อตัราค่าบริการนีไม่รวม 
 ค่าภาษมีูลค่าเพมิ 7%  และภาษหัีก ณ ทจ่ีาย 3%  
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport 
 ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อทา่น) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพมิเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว เงือนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน 
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีทีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกับทางบริษทัให้ทราบตังแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตวัเครืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตวัมิฉะนนัทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทงัสิน 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัวเครืองบิน มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตวัเครืองบิน มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัวกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทังหมดก่อนการออกตวัเครืองบนิ มฉิะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการให้บริการ 

การยกเลิกและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั  จะไม่เก็บค่ามดัจํา 
 กรุณาแจ้งล่วงหนา้อยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหัก 50 % ของอตัราค่าบริการทงัหมด 



 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 
 กรณีออกตวัเครืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตวัได้  เพราะเป็นเงือนไขตวักรุ๊ปของสายการบิน 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทนักําหนดการออกตวั กับทางสายการบนิ และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มัดจําทงัหมด เอกสารในการยืนขอวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ กรุณาเตรียมเอกสารในการยืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ *** (เนืองจากการยืนขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืนวซ่ีา 10 วนัทําการ) *** 1. สําหรับบุคคลทัวไป 
 พาสปอร์ตมีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตาํกวา่6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี 2” จาํนวน2 รูป(ไม่สวมแวน่ตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย,หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยมิ, พืนหลงัเป็นสีขาวตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์) 
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ทีทาํงาน / ทีอยู ่เพือใชใ้นการยืนขอวีซ่า 
 กรณีทีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร 
 สาํเนาใบเปลียนชือ, นามสกุล (ถา้มี) 
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ)ถ่ายทกุหนา้ตงัแต่หนา้แรก– หน้าปัจจุบนัหรือใช้เอกสารเป็น BANKSTATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน ททีางธนาคารออกให้ เท่านนั 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) จากบริษทัทีท่านทาํงานอยู(่ภาษาองักฤษเท่านัน)  1.  กรณทีีเป็นพนักงานบริษทัทัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชือกิจการ และชือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย 3.  กรณทีําธุรกิจส่วนตวั(แต่ไม่ได้จดทะเบยีนการค้า)ใหท้าํหนงัสือชีแจงต่อสถานทูต(ภาษาอังกฤษ) 4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนนัๆ(ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยนืต่อสถานทูตได ้2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ทเีดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทวัไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน  (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านนั)จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านนั 3. สําหรับเดก็ ทีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิมเติมดงันี) 
 เด็กอายุตาํกว่า 18 ปีจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตอ้งมีหนังสือยนิยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา 
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุาํกวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บตัรประชาชนเดก็ได้) 
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดาและ มารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดาหรือ มารดา 
 กรณทีีบดิา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดัและสาํเนาบตัรขา้ราชการ1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตงัแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา 
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 4. สําหรับบุคคลทีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีินพาํนักอยู่ในประเทศไทย 



 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือนดังนนัตอ้งเปลียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน 
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถยืนวีซ่าได ้(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขนึอยู่กับทางสถานทูต) หมายเหตุวซ่ีา 
 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายไุม่เกิน 18 ปี เป็น เดียว ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดนิทางไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านัน ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 
 กรณทีีผู้ เดินทาง มีตวัเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยืนวซ่ีาเดยีว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท *** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทรีะบเุพอืผลประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่าของท่าน ***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันทีางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั   หมายเหตุ 
 ในกรณีทที่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองไดพ้ิจารณาแลว้ 
 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีทางสถานทูต     งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้บริการนันทีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมผีู้ เดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั   ********************************************* 
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