
        ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึนกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมวิฟอร์ดซาวด์ - ล่องเรือชมปลาโลมาณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม             
เมนูกุง้ลอ็บส์เตอร์ + เป๋าฮือทะเลใตเ้สิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรือ พร้อมล่องเรือสาํราญมิลฟอร์ดซาวด ์
พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
โดยสายการบินไทยแควนตสั (QF)   

SOUTH ISLAND  MFM+AKA  7 DAYS 5 NIGHTS เริมตน้82,000.- 



กําหนดการเดนิทาง  เดือน มกราคม 2561 21 - 27 เดือน กุมภาพนัธ์ 2561 11 – 17 , 18 - 24 เดือน มีนาคม 2561 11 - 17 เดือน เมษายน (สงกรานต์)  2561 11 - 17 
 วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบนิคงิฟอร์ดสมทิธ์  
15.00น.  คณะพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชัน 4 ) ประตู 7 ROW N สายการบิน แควนตัสแอร์เวย์พบเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง   ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มกีฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนดิ , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
18.10น.  ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน แควนตสัแอร์เวย์ เทียวบนิท ี QF024  วนัทีสอง สนามบินคงิฟอร์ดสมทิธ์ -  สนามบนิไคร้สเชิร์ท  - แอชเบอร์ตนั 
06.30น.  เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอร์ดสมทิธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลียนเครืองเพือเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด ์
07.50น.  ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ทประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบิน อมิเิรตแอร์เวย์เทียวบินที EK412 
12.55น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ทประเทศนิวซีแลนด ์นาํท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้    (เวลาท้องถนิของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.) บ่าย  เมืองไคร้สทเ์ชิร์ชเป็นเมืองทีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากองักฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของเกาะใต ้ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่นาํเอวอนไหลผ่านตวัเมืองก่อให้เกิดทศันียภาพทีงดงาม มีความร่มรืนของถนนทุกสาย และสวนดอกไมส้วยงามอยูท่วัเมืองไปหมด จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น GARDENCITYOFTHE WORLD ทาํให้เมืองนี ขึนชือเรืองความบริสุทธิและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ มีสถานทีทอ่งเทียว ม า ก ม า ย ส ว ย ง า ม ใ น เ มื อ งไคร้สทเ์ชิร์ช เช่น จตุรัสวิกตอเรีย,กีวเีฮา้ส์,วิหารคาธีดตลั,ขึนยอดเขาแคชเมียร์เพือชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นตน้ จากนันเดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนย์กลางการซือขายผลผลิตทางการเกษตรทีสาํคญัของเกาะใต ้ประเทศนิวซีแลนด์ ผา่นทีราบทางการเกษตรอนักวา้งใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี” ทีใหญ่เป็นอนัดบั3รองจากเมืองทิมารูและไคร้สท์เชิร์ช คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํฟาร์มเลียงแกะ หรือฟาร์มววั เลียงววั ทีนี จึงเป็นแหล่งรวมสินคา้และผลิตภณัฑ์จากแกะ ขนแกะ และผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว อาหารเสริม และของทีระลึก อืนๆ เชิญเยียมชมทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี แหล่งเพาะพนัธุ์แกะและววัทีสาํคญัของเกาะใต ้คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร    นําท่านเข้าสู่ทพีกัASHBURTONHOTELหรือเทียบเท่า        



วนัทีสาม แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ– ควนีส์ทาวน์ – นังกระเช้ากอนโดล่า + ลูท เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นาํท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบทีมีชือเสียง และถือเป็นทะเลสาบทีสวยทีสุดแห่งหนึงของประเทศนิวซีแลนด์ มีพืนทีทงัหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึงสิงทีทาํให้ทะเลสาบแห่งนีกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมาเยือนนิวซีแลนด ์ก็เนืองจากสีเทอร์ควอยซ์ของนาํในทะเลสาบ ทีเกิดจากการละลายของนาํแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPSซึงไดก้ดักร่อนชนัหินอนัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก่อนทีจะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมือแสงอาทิตยต์กลงกระทบกบันาํ สารละลายเหล่านีก็สะทอ้นแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ทีสวยงาม ใกลก้นัจะมีอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ สร้างดว้ยทองสัมฤทธิในปี ค.ศ.1968  เพอืเป็นการยกยอ่งคุณความดีทีช่วยงานให้ชาวบา้นมีกินมีใชจ้นถึงทุกวนันี เนืองจากประเทศนิวซีเเลนด์ เป็นประเทศทีเลียงเเกะไวใ้นการทาํการคา้ ไม่วา่จะขนแกะ เนือแกะ นมแกะ จึงมีผูช่้วยสาํคญัคือสุนขัตอ้นแกะ ไวส้าํหรับตอ้นแกะ และไล่หมาป่าดว้ย และใกล้ๆ  กนันนั ท่านจะไดเ้ห็นโบสถ์ขนาดกะทดัรัดน่ารัก CHURCHOF GOOD SHEPHERDโบสถ์ทีเล็กทีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึงในปัจจุบนัยงัใชใ้นการประกอบพิธีการต่างๆ อยู่ เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารญปีุ่ น)   นาํท่านผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใตข้องนิวซีแลนด์ทีเต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผสักบัธรรมชาติอนังดงาม ผ่านชมทศันียภาพของทสัมัน กราเซียธารนาํแข็งสายใหญ่ซึงละลายและกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลนักรองนาํตามธรรมชาติจนกลายเป็นนาํทะเลสาบทีสวยงามผ่านชมทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบทีมีความสวยงามมากดังภาพวาดอีกแห่งหนึงของนิวซีแลนด์ จนได้ชือว่า MILLIONDOLLARVIEWคลา้ยๆ กบัทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นนาํทีละลายมาจากภูเขานาํแข็ง เวลาแดดออก นาํจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดนาํจะออกเป็นสีนาํนม จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองควนีส์ทาวน์เมืองทีตงัอยูท่่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ทีชือ THEREMARKABLESอุดมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามบนชายฝังของทะเลสาบวาคาติปู ทาํให้วิวทิวทศัน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทงัสถานทีท่องเทียวของคนทวัไป และคู่ฮันนีมูนทีต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตวั ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านัน แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทนัสมยั ร้านกาแฟ ไนตค์ลบั แหล่งชอ้ปปิงและสถานทีท่องเทียวทีเหมาะกบัฤดูกาล ซึงพร้อมกระตุน้ต่อมผจญภยั สาํหรับผูรั้กการทาํกิจกรรมทา้ทายอยา่งกีฬาเอก็ซ์ตรีมหลากหลายประเภท   จากนนันาํท่าน นังกระเช้ากอนโดล่า ขึนสู่ " ยอดเขาบ๊อบส์พีค"  สัมผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบา้นเรือนอยู่ดา้นล่าง ยอดเขาสูง และทอ้งฟ้าสีสวยทศันียภาพบนยอดเขาบอ๊บส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิล ซึงเป็นสถานทีถ่ายทาํฉากหนงัในภาพยนตร์เรืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยงัเป็นเทือกเขาทีมีชือเสียงในดา้นสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใตพ้ร้อมสนุกสนานกับการเล่น " ลูจจ์"  เป็นเครืองเล่นแสนสนุกยอดฮิตหนึงของชาวนิวซีแลนด์ มีคนับงัคบัให้เคลือนทีเร็วหรือชา้ไดต้ามตอ้งการ เล่นไดทุ้กเพศทุกวยั ความยากง่ายขึนอยูก่บัเสน้ทางทีเลือนไปมี 2 ระดบัคือ ระดบังา่ย จะเป็นการเลือนไปในเสน้ทางง่ายๆ พร้อมกบัได้ชมทิวทศัน์ 2 ขา้งทางไปด้วย ส่วนอีกระดับคือ ระดบัทียากขึนไปอีก ด้วยเส้นทีลดเลียว คดเคียว ทีเพิมความสนุกสนานน่าตืนเตน้ขึนไปอีก เชิญเก็บเกียวประสบการณ์แสนสนุกพร้อมภาพแห่งความประทบัใจมิรู้ลืม  !!! ฟรี ให้ท่านได้นงักระเช้ากอนโดล่าชมววิบนยอดเขาบ๊อบพคี และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!! คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารพร้อมเมนูพเิศษกุ้งล็อบสเตอร์   นําท่านเข้าสู่ทพีกัRYDGESLAKELANDRESORTQUEENSTOWNหรือเทยีบเท่า 
      



                   วนัทีสี ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือมวิฟอร์ดซาวด์ – ควนีส์ทาวน์ เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม ออกเดินทางสู่ มลิฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึงเป็นทะเลสาบทีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาตมิลิฟอร์ดซาวด์ผา่นเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่วนอทุยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด ์( MILFORDSOUND) ในดินแดนส่วนทีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORDLAND) ซึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขวัโลกใตซึ้งมีในลกัษณะนีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลทีเคยเป็นธารนาํแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินทาํให้นาํท่วมแทนทีกลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามทีสร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRRORLAKEทะเลสาบทีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบทีท่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซึงเป็นวิวอยูเ่บืองล่าง และให้ทา่นดืมนาํแร่บริสุทธิจากธรรมชาติที MONKEYCREEKและแวะชมนาํตกทีมีความยงิใหญ่ที CHASM เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสําราญมลิฟอร์ดซาวด์   สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึงเกิดจากจากเคลือนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเยน็จากขวัโลกใต ้และสายนาํกดัเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝังเวา้แหว่ง ทาํให้เกิดทศันียภาพอนังดงามบริเวณชายฝัง ตืนตาตืนใจกบัภาพของสายนาํตกอนัสูงตระหง่านของ นําตกโบเวน ซึงมีความสูง 160 เมตร จากหนา้ผา พบกบัแมวนาํนอนอาบแดดบนโขดหินอยา่งสบายอารมณ์จากนนัล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เพือเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลบัสู่เมืองควีนส์ทาวน์ คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร    นําท่านเข้าสู่ทพีกัRYDGESLAKELANDRESORTQUEENSTOWNหรือเทยีบเท่า           วนัทีห้า ควนีส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม –  เม้าท์คุ๊ก - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ใหท้่านแวะซือผลไมน้านาชนิด มีทงัผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้ของนิวซีแลนด ์ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหวา่งนกัทอ่งเทยีว  ทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ทีสวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผา่นชมทุ่งหญา้ทีเลียงมา้ ววั และเลียงแกะทีแสนน่ารัก เมืองนียงัมีทพีกั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก 



เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บคีวิ บ่าย  เ ดินทางผ่ าน เ มื องทไวเ ซิ ล  เ มืองแห่งต้นไม้ ข องนิว ซีแลนด์   นําท่ า นแว ะชม ฟ าร์ม ปลาแซ ลม อน (SALMONFARM)ให้ท่านไดช้มวิธีการเพาะเลียงปลาแซลมอน ซึงทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนนัยงัสามารถเลือกซือและชิมปลาแซลมอนสด  ๆไดอี้กดว้ย แลว้ผ่านชมทะเลสาบทีสวยงามทมีีฉากหลงัเป็นยอดเขาทีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทงัปี จากนนันาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช ระหวา่งทางแวะเมืองแอชเบอร์ตนัแวะให้ท่านไดช้อ้ปปิงสินคา้ทีระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนา้เดง้ เซรัมรกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภณัฑบ์าํรุงสุขภาพ และผลิตภณัฑที์ทาํจากขนแกะ ต่างๆ คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   นําท่านเข้าสู่ทพีกัRYDGESLATIMARCHRISTCHURCHหรือเทียบเท่า        วนัทีหก ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอะคารัวเป็นส่วนหนึงของ BANKOFPENINSULAซึงอยู่ในมณฑล CANTERBURYอนัเป็นส่วนเรียบชายฝังตะวนัออกของเกาะใต ้ซึงรวม CHRISTCHURCHและ MT.COOKไปดว้ย AKAROAนบัเป็นชุมชนแรกๆ ในแถบนีเดิมเป็นฝรังเศสมากๆ แต่ตอนนีคุยองักฤษหมดแลว้ กิจกรรมหลกัของทีนีคือการว่ายนาํกบัปลาโลมาและนงัเรือดูปลาโลมาเฮคเตอร์ทีเล็กทีสุดในโลก AKAROAเป็นเมืองทีอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง CHRISTCHURCHชือเมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลว่า LONGHARBOURเป็นเมืองทีมีเสน่ห์ในตวัเองโดยมีวิวชายทะเลทีสวยงามและผสมผสานกบักลินอายของฝรังเศสอยูด่ว้ย เช่นชือตรอก ถนน หรือบา้นเรือนลว้นแต่เป็นแบบสไตล์ฝรังเศส จากนนั นําท่านล่องเรือ BLACKCATCRUISEAKAROAHARBOURCRUISE เพือล่องเรือดูปลาโลมา ท่านจะได้เห็นปลาโลมาพันธ์ทีเล็กทีสุดคือโลมาพันธ์HECTORกระโดดว่ายกันอย่างสนุกสนาน เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบตะวนัตก บ่าย  ให้ท่านสัมผสับรรยากาศเมืองเล็กๆ น่ารักริมทะเล หรืออิสระชอ้ปปิง ทีนีมีร้านขายของเล็กๆ น่ารักเช่น ร้านขายหินและแร่ชือว่า HETTIE’SROCK AND CRYSTALและร้าน SHOPPOTPOURRIขายของกระจุกกระจิกสมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ชนาํท่าน ชมเมืองทีได้ชือว่าเป็น เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจาํเมือง ชมความงามของแม่นาํเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย ์ตงัอยู่บริเวณกลางเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช นับว่าเป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชอุ่มและกวา้งใหญ่ไพศาลแลว้ ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้นมาเดินเล่น ออกกาํลงักายและพกัผ่อน โดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน ทีจะมีดอกไมผ้ลิบานอย่างสวยงามมาก นาํชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี ตงัอยู่หน้าประตูทางเขา้สวนพฤกษชาติ พิพิธภณัฑ์แห่งนี จัดแสดงเรืองราวของชาวเมารี และนกมัวทีเป็นสัตว์ทอ้งถิน ซึงได้สาบสูญไปจากโลกนีแลว้ และการเขา้มาตงัรกรากของชาวยโุรปผิวขาว เป็นตน้ และประวติัศาสตร์ของการสาํรวจ 



ทางทวีปแอนตาร์กติก (ขวัโลกใต)้ นอกจากนนัแลว้ ยงัมีอุปกรณ์และเครืองมือต่างๆ ทีเซอร์เอด็มนัดฮิ์ลลารี ใชเ้มือครังพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตต์งัแสดงอยูอี่กดว้ย คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษเป๋าฮือทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง   นําท่านเข้าสู่ทพีกัRYDGESLATIMARCHRISTCHURCHหรือเทียบเท่า       วนัทีเจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลียนเครือง)- สนามบนิคงิฟอร์ดสมทิธ์- สนามบินสุวรรณภูม ิ
06.05 น. ออกเดนิทางกลับสู่ สนามบินคงิฟอร์ดสมทิธ์ โดยสายการบนิ แควนตสัแอร์เวย์ เทียวบนิท ีQF138 
07.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอร์ดสมทิธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลียนเครืองเพือเดินทางสู่ ประเทศไทย 
09.50 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แควนตัสแอร์เวย์ เทียวบนิท ีQF023 
16.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจตลอดการเดนิทาง  

 *** สายการบิน และโปรแกรมทรีะบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม ***  อตัราค่าบริการ กําหนดการเดนิทาง : เดือนมกราคม – มนีาคม 2561 อัตราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน ผู้ใหญ่ 82,000.- 56,000.- เด็กพกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 79,000.- 54,900.- เด็กพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 71,000.- 48,000.- เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตยีง ) 63,000.- 43,000.- พักห้องเดยีว เพมิท่านละ 16,000.- 16,000.-  อตัราค่าบริการ กําหนดการเดนิทาง : 11 – 17 เมษายน 2561  อัตราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน ผู้ใหญ่ 90,500.- 59,500.- เด็กพกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,900.- 56,900.- 



เด็กพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 76,900.- 50,900.- เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตยีง ) 67,900.- 44,900.- พักห้องเดยีว เพมิท่านละ 16,000.- 16,000.-  *** 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 ทีจ่าย 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  ผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน 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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