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นิวซีแลนด์...ดินแดนแห่งทงุ่ เมฆขาวดินแดนทางซีกโลกใต้และอีกหลายชื่อที่ได้รบั คายกย่องจาก
นักท่องเที่ยวพบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทงุ่ อันเขียวขจีประดับประดาด้วยฝูงแกะขาวๆ
รายล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่ของเทือกเขา Southern Alps ที่มีหิมะปกคล ุมตลอดปี

เกาะเหนือ นครอ็อคแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม
 เมืองโรโตรัว เมืองแห่งนํ้าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้ นเมือง
 อุทยานนํ้าพุรอ้ น เทพูยา่
 ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี
 ชม Rainbow Spring ศูนย์อนุรกั ษ์และเพาะพันธุป์ ลาเทร้าส์ ตามธรรมชาติ
 ชมการสาธิตการต้อนแกะและการตัดขนแกะที่ อโกรโดม ฟาร์ม
 ชมความมหัศจรรย์ถ้าํ หนอนเรืองแสง ถํ้าไวโตโม่
เกาะใต้ เมืองไคร้สเชิรช์ เมืองศูนย์กลางของเกาะใต้ ความน่ารักของเมืองสไตล์องั กฤษนอกเกาะอังกฤษ
 ชมความงามของทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ทะเลสาบเทคาโป
 ชมวิว ยอดเขาเม้าท์คกุ๊
 เมืองครอมเวลล์ เลือกซื้ อผลไม้ตามฤดูกาล
 ชมทะเลสาบวาคาติปู ควีนส์ทาวน์ ไข่มุกแห่งการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
 ตืน่ เต้นกับการนั ่ง กระเช้ากอนโดล่าขึ้ นสู่ยอดเขาบ็อบ พีค & เล่นลูจ
 เหมืองทองเก่า Arrow Town
 ชมกระโดดบันจี้ ต้นกําเนิดกีฬา ท้าทายความกล้า
 ชมความสวยงามของทะเลสาบ วานาก้า
 เดินทางลัดเลาะช่องเขาของเทือกเขาเซ้าท์เทิรน์ แอลป์ ชมธารนํ้าแข็ง ฟ็ อกกลาเซียร์
 เมืองแห่งหยก โฮกิตกิ ะ
 นั ่งรถไฟสายโรแมนติก Tranz Alpine Train สู่เมืองไคร้สเชิรช์
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 สนุกสนานกับการนั ่งเรือชมฝูงวาฬที่ “ไคคูร่า” เมืองท่าของการล่องเรือชมวาฬที่มีชื่อเสียง

กําหนดการเดินทาง : วันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2560
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ

– อ็อคแลนด์

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถว D12 สายการบินไทย
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นัง่ ก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
18.45 น. เหิรฟ้ า  สู่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

วันที่สองของการเดินทาง

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว –นํ้าพุรอ้ นเท พูยา่ Te Puia –
ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์

( L/D)

10.45 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นําท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่ โด่งดังและ
มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของเกาะเหนื อ เมืองแห่งนํ้าแร่ นํ้าพุรอ้ น และบ่อ
โคลนเดือด ตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รบั สมญานามว่า Sulphur
City นําท่านชม อุทยานนํ้าพุรอ้ น เท พูยา่ Te Puia ศูนย์อนุ รกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ของชนพื้ นเมือง ชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการ
แกะสลักเครื่องไม้และการทอเครื่องนุ่ งห่มจากต้นป่ าน และความเป็ นอยู่
ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและนํ้าพุรอ้ นใต้ดิน ที่ไม่เคยหลับใหลมานานนับพันปี
คํา่
บริการอาหารคํา่ แบบพื้ นเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเมารี
เข้าสู่ที่พกั IBIS ROTORUA HOTEL (Standard room) 3หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

โรโตรัว – เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม ฟาร์ม –
ถํ้าหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์

(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเยีย่ มชม Rainbow Springs สถานอนุ รกั ษ์พนั ธุป์ ลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่
สวยงาม ชมสัญลักษณ์ของประเทศนิ วซีแลนด์ เฟิ ร์นสีเงิน ฯ
จากนั้นนําท่านชมการสาธิตวิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรูแ้ ละการตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์
แม่พนั ธุก์ ว่า 19 สายพันธุ์ สนุ กสนานกับการให้นมลูกแกะที่ ฟาร์ม อโกรโดม Agrodome Farm
บริการอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร
นําท่านชมความงามของ ถํ้าไวโตโม่ (Waitomo Caves) ภายในของถํ้าที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือ
ตามลําธารใต้ถ้าํ อันเป็ นที่อยูอ่ าศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจํานวนมหาศาลทํา
ให้ถ้าํ สุกสกาวงดงามอย่างน่ ามหัศจรรย์ ได้เวลาอันสมค นําท่านเดินทางกลับสู่นครอ็อคแลนด์ ชมเมืองเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนื อ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สาํ คัญที่สุดของประเทศนิ วซีแลนด์ ได้รบั สมญา
นามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบ ชมสะพานฮาเบอร์ และท่าจอด
เรือยอร์ชที่สวยงาม
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ AUCKLAND CITY HOTEL (Standard room) 3 หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่ของการเดินทาง อ็อคแลนด์

– ไคร้สเชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป – ทไวเซิล

(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองไคร้สเชิรช้
______ น. ออกเดินทางสู่นครไคร้สเชิรช์ โดยสายการบินภายในประเทศ
______ น. เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิรช์ รับกระเป๋าเดินทางและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุแ์ กะและ
วัวที่สาํ คัญของเกาะใต้ เดินทางผ่านเมืองแอชเบอร์ตนั Ash Burton
เดินทางผ่านเมือง เจอร์ราดีน และแฟร์รี่ เข้า สู่ ทะเลสาบเทคาโป นํา
ท่านชมทัศนี ยภาพความสวยงามของ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสี
เทอร์ค วอยซ์ ซึ่ง เกิดจาก การละลายของหิมะบน เทือกเขา ไหลลงสู่
ทะเลสาบจนทําให้น้ําทะเลสาบใสเป็ นสีฟ้า อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั โบสถ์เล็กๆ ริมทะเลสาบและอนุ สาวรีย์
สุนัขต้อนแกะ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะ ชมวิว
“ยอดเขาเม้าท์คกุ๊ ” ที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนี ยภาพของยอดเขาที่สงู ตระหง่าน
และถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี บริเวณจุดชมวิวริม ทะเลสาบปูคากิ จากนั้นชม ฟาร์มปลาแซลมอน
อิสระให้ท่านได้รว่ มสนุ กในการให้อาหารปลา เลือกซื้ อปลาแซลมอนสดๆได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองทไวเซิล Twizle เมืองแห่งต้นไม้ของนิ วซีแลนด์
คํา่
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคารในโรงแรม
เข้าสู่ที่พกั ณ MACKENZIE HOTEL (Standard room)
เช้า

วันที่หา้ ของการเดินทาง ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์ – ช้อปปิ้ งควีนสทาสน์ ขึ้ นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวยอดเขาบ็อบพีค และรับประทานอาหารบนยอดเขา (B/ L/ D)
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองควีนสืทาวน์ ระหว่างทางแวะเมืองผลไม้ครอมเวล แหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศ ซึ่งท่านสามารถชิมผลไม้สดๆ ตามฤดูกาลและเลือกซื้ อเป็ นของฝากได้ตามอัธยาศัย
เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์ ชมวิวทิวทัศน์อนั ตระการตา ของเมืองควีนส์ทาวน์ ริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่โอบ
ล้อมไปด้วยขุนเขาใหญ่น้อยใหญ่ เต็มไปด้วยธรรมชาติอนั สวยงามมาก สมกับเป็ นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์
จํานวนมากจากทัว่ โลก
รายการแนะนํา - ขึ้ นเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนี ยภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมันกลาเซียร์ ธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่ ใจกลาง
ยอดเขา ตามอัธยาศัย (ค่าใช้จา่ ยนี้ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)
เช้า
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เที่ยง

บ่าย

คํา่

- สนุ กสนานกับ การเล่น เรือ Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ที่ได้รบั การออกเเบบเป็ นพิเศษลําตัวทํา
ด้วยอลูมิเนี ยมอย่างหนาเเน่ นด้วยความเร็วสูง ตื่นเต้นเร้าใจ (ค่าใช้จา่ ยนี้ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์
โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองควีนสทาวน์ เลือกซื้ อสินค้าของฝาก ควีนสทาวน์เป็ นเมืองเดียวของนิ วซีแลนด์ที่
ร้านค้าจะเปิ ดถึง 3-4 ทุ่มทุกวัน โดยเฉพาะร้านค้าที่อยูร่ ะหว่างถนนเชิรช้ จนถึงถนนช็อตโอเวอร์ ศูนย์กลาง
การค้าจะอยูท่ ี่เดอะมอลล์ ซึ่งเป็ นถนนสายสั้นๆ ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็ นร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า เสื้ อไหมพรม
และของที่ระลึกต่างๆ รวมทั้งสินค้าแบรนเนมส์ เช่น ทิมเบอร์แลนด์, แคนเทอเบอรี่ ฯลฯ จากนั้น นําท่านขึ้ น
กระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาบ็อบ พีค ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามวิจิตรตระการตาของเมืองควีนทาวน์จากมุม
สูง อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจมิรลู ้ ืม
บริการอาหารคํา่ Buffet dinner  ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
เข้าสู่ที่พกั ณ TENOA ASPEN HOTEL (Standard room) 3 หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง ควีนส์ทาวน์ – Arrowtown -ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกกลาเซียร์ (B / L / D)
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่ แอร์โร่ทาวน์ Arrowtown ซึ่งเป็ นเหมืองทองเก่าใน
อดีตครั้งหนึ่ งเต็มไปด้วยนักแสวงโชคจากทัว่ ทุกสารทิศ ชมความน่ ารัก
ของชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามทุกฤดูดงั ภาพวาด จากนั้น
เดินทางเรียบแม่น้ําคาวารัว แวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์
สะพาน
คาวารัว
ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เป็ นต้นกําเนิดของกีฬาบั้นจี้ จัม๊ กีฬาท้าทาย
ความหวาดเสียว (ค่าใช้จา่ ยในการกระโดดบัน้ จี้จมั๊ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ หากท่านสนใจ โปรด
ติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบวานาก้า เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูป
ทะเลสาบวานาก้า ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศนิ วซีแลนด์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางต่อผ่านช่องเขา Haast ลัดเลาะช่องเขามากมายของเทือกเขา
เซ้าท์เทรินแอลป์ เข้าสู่ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ Fox Glacier ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 6 ชื่นชมกับธรรมชาติ ริมชายฝัง่ ทะเลทัสมัน สู่เขตอุทยานแห่งชาติ
เวสต์แลนด์ เนชัน่ แนลปาร์ค Westland National Park นําท่านชมธาร
นํ้าแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเป็ นธาร
นํ้าแข็งที่อยูใ่ กล้ ระดับนํ้าทะเลมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการที่มีปริมาณหิมะและ
นํ้าแข็งจํานวนมากทับถมกันมาเป็ นเวลานาน จนเกิด การไหลเคลื่อนตัวจาก
ยอดเขาลงมาตามหน้าผาสู่หุบเหวเบื้ องล่างในอัตราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวัน
คํา่
บริการอาหารคํา่  ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ HEARTLAND FOX GRACIER HOTEL (Standard room) 3 หรือเทียบเท่า
เช้า
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ฟ๊ อกกลาเซียร์ – โฮกิตกิ ะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไคร้สเชิรช์ (B / L / D)

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่เมืองโฮกิติกา Hokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหยกสีเขียว ในอดีตใช้เป็ นอาวุธและนํามา
ทําเป็ น เครื่องรางของชาวเมารี ท่านสามารถซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
 ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นรถบัสนําท่านมาถึงสถานี รถไฟ Arthur’ Pass เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สเชิรช์ ด้วยรถไฟ
Tranz Alpine Train ที่ สะดวกและสะอาดเหมือนใน ยุโรปเป็ นรถไฟ สายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง
8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนี ยภาพอันงดงามที่สุดในนิ วซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขา
หิมะสลับกับภูเขาเขียวขจีบนยอดเขา ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จนถึงเมืองไคร้สเชิรช์ รถโค้
มารับท่านเพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สเชิรช์ ซึ่งได้รบั สมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความน่ ารักของ
แม่น้ําเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและของอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไป
ด้วยดอกไม้และไม้ยนื ต้นนานาชนิ ด
คํา่
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ที่พกั ณ HEARTLAND HOTEL COTSWOLD (Standard Studio room) 3 หรือเทียบเท่า
เช้า

วันที่แปดของการเดินทาง ไคร้สเชิรช์
เช้า

เที่ยง
บ่าย
คํา่

(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทาง สู่เมืองไคคูรา่ เมืองท่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง ซึ่งมีพื้นที่นอกชายฝัง่ ที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นที่อยูอ่ าศัยประจําของ
ฝูงวาฬขนาดเล็ก และเป็ นจุดนัดพบของฝูงวาฬต่างๆ ที่อพยพไปตาม
กระแสนํ้าอุ่นในแต่ละปี เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง นําท่านล่องเรือชม
ความน่ ารักของวาฬเหล่านี้ อย่างใกล้ชิด
(หมายเหตุ โดยทั ่วไปจะมีฝูงวาฬ ที่อาศัยอยูใ่ นพื้ นที่นี้อย่างถาวร แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีฝูงวาฬ ที่
อาจจะว่ายนํ้าผ่านมาแวะพักเป็ นครั้งคราว รายการทัวร์ล่องเรือชมวาฬนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศในแต่
ละวันด้วย ว่าจะสามารถออกเรือได้หรือไม่)
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่นครไคร้สเชิรช์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ที่พกั ณ HEARTLAND HOTEL COTSWOLD (Standard Studio room) 3 หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง ไคร้สเชิรช์
เช้า

– ชมวาฬที่ไคคูรา่ – ไคร้สเชิรช์

– อ็อคแลนด์ – กรุงเทพ ฯ

(B)

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
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นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
______ น. ออกเดินทาง  สู่เมืองอ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่..........
______ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองอ๊อคแลนด์ เตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ***
13.10 น. เหิรฟ้ า  สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
20.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ


อัตราค่าบริการ รายการทัวร์นวิ ซีแลนด์ เกาะเหนือ + เกาะใต้
9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
วันเดินทาง
22-30 กรกฎาคม 60
ราคาไม่รวมตั ๋ว

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู(่
ห้องละ 2ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่
มีเตียง+
ไม่มีเตียง+
1 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

ผูใ้ หญ่พกั รวม
3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด

17,900

-1,200

118,900 112,900 106,900 102,900
90,900

86,900

83,900

81,900

หมายเหตุ 1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น
หากผูเ้ ดินทางไม่ครบ 35 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์
2. รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
(TG) (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น)
2. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด อ็อคแลนด์ – ไคร้สเชิรช้ – อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
3. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่านํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็ นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้ นหลังจากนี้
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ การเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ
วงเงิน 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ : ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่
อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
5. ค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ วีซ่าประเทศนิ วซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุป๊ 3,350 บาท (ยืน่ พร้อมกัน 3 ท่านขึ้ นไป / วีซ่าไม่ติดเล่ม / ต้อง
เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ ) (ปรับค่าธรรมเนี ยมใหม่ต้งั แต่ 21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนี ยมให้กบั ท่าน ไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
6. ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
7. รวมอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ (จีน หรือ พื้ นเมือง หรือ ไทย)
8. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชาํ นาญทาง (ไม่รวมทิป)
9. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
10. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
(ไม่รวมทิป)
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อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์)
และทีวชี ่องพิเศษ, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ นอกเหนื อจากที่ทวั ร์จดั ให้
4. ค่านํ้าดื่มบนรถ
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็ นการแสดงนํ้าใจให้กบั ผูใ้ ห้บริการ
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ 3 NZD ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจซึ่งเป็ นการแสดงนํ้าใจให้กบั ผูใ้ ห้บริการตาม
หลักปฏิบตั ิสากล
7. ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)
8. ค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ วีซ่าประเทศนิ วซีแลนด์ ค่าวีซ่าเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,300 บาทต่อท่าน (ปรับค่าธรรมเนี ยมใหม่ต้งั แต่
21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมให้กบั ท่าน ไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม)

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3วัน นับจาก
วันจอง
2. ส่วนที่เหลือชําระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจําทัวร์
ทั้งหมด
3. ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า อย่างน้อย 4 อาทิตย์ ก่อนวันเดินทาง
(ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยืน่ วีซ่าอีกครั้งหนึ่ ง )
4. เนื่ องจากเป็ นการใช้ตวั ๋ กรุป๊ หรือตัว๋ เงื่อนไขพิเศษ ฉะนั้นการสะสมไมล์ จะขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. หากกรุป๊ แจ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําต่อท่านทั้งหมด
2. หากกรุป๊ แจ้งยกเลิก 25 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จา่ ย 75 % ของมูลค่าทัวร์ต่อท่าน ทุก
กรณี
3. หากกรุป๊ แจ้งยกเลิก 21 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จา่ ย 100 % ของมูลค่าทัวร์ต่อท่าน
ทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความ
สะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
2. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม และขนาดของห้องพักอาจ
ไม่เท่ากัน
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3. บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือนําเที่ยว ความไม่สงบ
ทางการเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน
4. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใด เนื่ องจากมี
สิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็ นเหตุผลที่อยูน่ อกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของ
บริษัท ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากผูโ้ ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
***การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ขึ้ นอยู่ กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต เท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุ
เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคํา
ร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ ทุกครั้ง) หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวี
ซ่า เนื่องมาจาก การใช้ หลักฐานปลอม ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด***
7. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
สถานทูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติของบริษัท
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ : สําหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่า มากกว่า 14 วันทําการ
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