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NT004
ทวัรน์วิซแีลนด ์เกาะเหนอื เกาะใต ้10 วัน 8 คนื (TG)
ทัวรน์วิซแีลนด ์, 10 วัน 8 คนื ,

MILLENIUM HOTEL ROTORUA  , SCENIC DUNEDIN HOTEL CITY  , MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN  ,
PEPPERS BLUEWATER RESORTS  , SKYCITY HOTEL AUCKLAND  , NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH

นวิซแีลนด ์- เกาะเหนอื - เกาะใต ้- ออ๊คแลนด ์- โรโตรวั - ศูนยว์ตันธรรมชาวเมารี
อะโกรโดม - หมูบ่า้นฮอบบทิ - ไวโตโม - โอค๊แลนด ์- ดนันดีนิ - ปราสาทลารน์คั

มลิฟอรด์ซาวน ์- ควนีสท์าวน ์- เทคาโป - แอชเบอรต์นั - ไครส์ทเ์ชริช์
ลอ่งเรอืชมปลาวาฬไคคูรา่ - วานาคา - โอมารามา่ - อุทยานแหง่ชาตเิมาทค์ุก

4 WD ชมหบุเขาทสัมาน - เทคาโป - นงัรถไฟ Taieri Railway - ยอดเขาโคโรเน็ท

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

15.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ช็กอนิ K ประตทูางเขา้ท ี5 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลนส์ (SQ)
ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

18.30 น.



ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยเทยีวบนิ SQ979 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.25 ชวัโมง)
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯมบีรกิารอาหารเย็นระหวา่งเทยีวบนิสูส่งิคโปร์

21.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์แวะเปลยีนเทยีวบนิ

22.45 น.
ออกเดนิทางสู ่นครออ๊คแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์โดย สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลนส์ เทยีวบนิ SQ285 ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชวัโมง
(สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ)

วนัท ี2
ออ๊คแลนด ์- โรโตรวั

12.20 น.
เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงออ๊คแลนด ์(AKL) เกาะเหนอืประเทศนวิซแีลนด์

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (กฎหมายนวิซแีลนดไ์ม่อนุญาตใหนํ้าเขา้ อาหารสด และพชืผัก เขา้ประเทศโดยเด็ดขาด
หากตรวจพบทา่นจะโดนปรับตามกฎหมายนวิซแีลนด)์

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรโตรวั (Rotorua) (ระยะทาง 228 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45-3 ชม.)
เมอืงทเีต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใตพ้ภิพในอดตี
มชีาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเพราะเป็นเมอืงทมีคีวามรอ้นจากใตด้นิทสีามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการนําเนือสตัวไ์ปฝังในดนิทมีคีวามรอ้นสงูจนกวา่จะสกุ
อาหารนีชาวเมารีเรียกวา่ฮังง ิ(HANGI) นอกจากนีเมอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทสํีาคัญของเกาะเหนือทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมามากทสีดุ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ แบบทอ้งถนิมอืพเิศษทปีรุงแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพนืเมอืงเมารี

ทพีกั
MILLENIUM HOTEL ROTORUA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
โรโตรวั - ศนูยว์ตันธรรมชาวเมาร ี- อะโกรโดม - หมูบ่า้นฮอบบทิ - ไวโตโม - โอค๊แลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(Te Puia)  (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี
อกีทังยังเป็นศนูยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมอืของชาวเมารี อาท ิเชน่ หอประชมุของ ชาวเมารี การแกะสลักไม ้และการทอเครืองนุ่งหม่
พรอ้มชมบอ่น ้าํพ ุรอ้น บอ่โคลนเดอืด สงิมหัศจรรยท์เีกดิขนึจากพลังความรอ้นใตพ้ภิพทพีวยพุง่จากพนืดนิ
และแร่ธาตตุา่งๆตามธรรมชาตทิเีกดิจากพลังความรอ้นใตพ้นืดนิในบรเิวณนี

นําทา่นเดนิทางสู ่อะโกรโดม (Agrodome) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี และเขา้ชมการแสดงของแกะพันธุต์า่งๆ
ทใีหท้า่นได ้สมัผัสถงึความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธติการตัดขนแกะการตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาทามาทา (Matamata) (ระยะทาง 67 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)
เมอืงชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของนวิซแีลนด ์พนืททีถีูกลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาไคไม และฟารม์ทอีุดมสมบรูณ์

นําทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นฮอบบทิ (Hobbit Village)
หนงึดนิแดนเทพนยิายมดิเดลิเอริธ์ซงึถูกสรรคส์รา้งเป็นฉากถ่ายทําภาพยนตรฮ์อลลวิดูชอืดังเรือง เดอะ ฮอบบทิ (The Hobbit) และ เดอะ ลอรด์
ออฟ เดอะ รงิส ์(The Lord of the Rings) นําทา่นเดนิสํารวจดนิแดนเทพนยิายแหง่นี
เรมิตน้จากบรเิวณหมู่บา้นทอีุดมสมบรูณ์ไปดว้ยตน้ไมแ้ละความชุม่ชนื อกีทังยังมหีลมุฮอบบทิ, เดอะ กรีน ดรากอ้น อนิน,์ โรงส,ี สะพานโคง้คู่
และโครงสรา้งอย่างทเีราเห็นในภาพยนตรเ์ลยทเีดยีว

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ



บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.)
เมอืงทอ่งเทยีวเล็กๆทตัีงอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนวิซแีลนด ์เพอืเขา้ชม ถ้าํหนอนเรอืงแสง (Waitomo Glowworm Cave)
ถูกคน้พบครังแรกในปี ค.ศ.1887 จากการสํารวจโดยชาวอังกฤษนาม “เฟร็ด” โดยการนําทางของชาวเมารีในแถบนัน
ตอ่มามกีารแพร่กระจายออกไปถงึความงามของถ ้าํไวโตโม และหนอนเรืองแสง จงึมผีูค้นหลังไหลมาชมกันอย่างมากมาย
ภายในถ ้าํนันเป็นทอียู่ของหนอนเรืองแสงนับลา้นตัว ประกอบไปดว้ย 3 ถ ้าํหลักคอื Ruakuri Cave, Aranui Cave และ Gardner's Gut
อสิระใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศความงามภายในตัวถ ้าํ ซงึเต็มไปดว้ยหนิงอก หนิยอ้ย และหนอนเรืองแสงอันงดงาม

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงโอค๊แลนด ์(Auckland) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)
เมอืงทใีหญ่ทสีดุในประเทศนวิซแีลนด ์ในภาษาเมารีอ็อคแลนดม์ชีอืวา่ Tamaki-Makau-Rau แปลวา่ หญงิสาวทมีผีูม้าขอความรักถงึ 100 คน
โอ๊คแลนด ์ไดส้มญานามนีมาจากการทเีป็นภมูภิาคทชีนเผา่ตา่ง  ๆตอ้งการครอบครอง บรรยากาศทผีสมผสานกันของอ่าว หมู่เกาะ
วัฒนธรรมโพลนีีเชยีนและความเป็นเมอืงททัีนสมัยก็ทําใหอ็้อคแลนดต์ดิอันดับเมอืงน่าอยู่ทสีดุแหง่หนงึของโลก

จากนันนําทา่นขนึ หอคอยสกายทาวเวอร ์(Sky Tower)  ทสีงูถงึ 328 เมตรโดดเดน่เป็นสญัลักษณ์สงา่งามของโอ๊คแลนด ์สกาย ทาวเวอร์
จัดเป็นสงิปลกูสรา้งทสีงูทสีดุในซกีโลกใต ้เปิดใหบ้รกิารตังแตเ่ดอืน สงิหาคม ค.ศ.1997 หอคอยยอดแหลมแหง่นี ถอืเป็นสว่นหนงึของ
สกายซติคีอมเพล็กซ ์ซงึประกอบไปดว้ย คาสโิน ทเีปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชวัโมง รา้นอาหาร บาร ์คาเฟ่ และโรงแรม
เรียกไดว้า่มคีรบทกุอย่างไวค้อยใหบ้รกิาร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารไทย

ทพีกั
SKYCITY HOTEL AUCKLAND หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
โอค๊แลนด ์- ดนันดีนิ - ปราสาทลารน์คั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ แบบ Breakfast Box

05.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโอค๊แลนด ์(AKL) เพอืเตรียมตัวเดนิทางสู ่เกาะใต ้ประเทศนวิซแีลนด์

07.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงดนันดีนิ (DUD) โดย สายการบนิแอรน์วิซแีลนด ์เทยีวบนิท ีNZ671 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง)

09.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงดนันดีนิ (DUD)

นําทา่นขนึรถโคช้ปรับอากาศ เพอืเทยีวชมเมอืงดันนีดนิ (Dunedin) หรือสกอตแลนดแ์หง่นวิซแีลนด์
เมอืงทอ่งเทยีวทใีหญ่เป็นอันดับสองในเกาะใตข้องนวิซแีลนด ์และเป็นทตัีงของมหาวทิยาลัยเกา่แกท่สีดุของนวิซแีลนด ์คอื มหาวทิยาลัยโอตาโก ้
(University of Otago) อกีดว้ย ยังถอืวา่เป็นหนงึในสเีมอืงหลักของประเทศนวิซแีลนดใ์นดา้นประวัตศิาสตร,์ วัฒนธรรม
และเหตผุลทางภมูศิาสตรท์สํีาคัญเมอืงหนงึของประเทศนวิซแีลนด์

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ First Church of Dunedin โบสถเ์กา่แกแ่หง่นกิายเพรสไบเทเรียนแหง่แรกของเมอืงดันนีดนิ ถูกสรา้งขนึในชว่งปี ค.ศ.
1848 เมอืครังชาวสกอตมาตังรกรากทปีระเทศนวิซแีลนด ์นับเป็นหนงึในสถาปัตยกรรมและแลนดม์ารค์ยุคศตวรรษท ี19
ทมีชีอืเสยีงของประเทศนวิซแีลนด์

จากนันนําทา่นสู ่ถนนบอลดว์นิ (Baldwin Street) ถนนซงึไดถู้กบันทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นถนนสายทชีนัทสีดุในโลก
โดยมรีะดับองศาความชนัถงึ 38 องศา 

นําทา่นผา่นชม มหาวทิยาลยัโอทาโก (University of Otago) มหาวทิยาลัยเกา่แกท่สีดุของนวิซแีลนด ์ตัวมหาวทิยาลัยตังอยู่ในเขตหบุเขา
มอีาณาเขตตดิกับทะเล เป็นมหาวทิยาลัยแหง่เดยีวในนวิซแีลนดท์เีปิดสอนคณะทันตแพทย ์

นําทา่นถ่ายรูปกับ สถานรีถไฟแหง่ดนันดีนิ (Dunedin Railway Station) ไดช้อืวา่เป็นสงิกอ่สรา้งทสํีาคัญทสีดุของเมอืง
ตังอยู่ในจตรัุสแอนแซค ออกแบบกอ่สรา้งโดย George Troup มศีลิปะกอ่สรา้งแบบ Flemish ลักษณะเดน่คอื



หนิทใีชใ้นการกอ่สรา้งเป็นหนิบะซอลตส์ดํีาทเีกดิจากการระเบดิของภขูาไฟ ทางดา้นใตข้องสถานีมหีอนาฬกิาสงู 37 เมตร
มรีูปแบบการกอ่สรา้งเหมอืนกับอาคารในสกอตแลนดท์ตีอ้งมหีอนาฬกิาอยู่ตรงกลางหรือดา้นใดดา้นหนงึของอาคาร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มเมนูกุง้มงักร และหอยเป๋าฮอืทะเลใต้

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม ปราสาทลารน์คั (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสนแ์หง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศนวิซแีลนด์
สรา้งขนึโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลยีน นาม วลิเลยีม ลารนั์ค สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1871 ใชเ้วลา 3 ปีจงึสรา้งเสร็จ
ยังไม่รวมถงึเวลาตกแตง่จนสมบรูณ์อกีราว 12 ปี จากนันก็เกดิโศกนาฏกรรมอาถรรพข์นึ
จงึถูกขายตอ่เป็นทอดๆจนมาถงึมอืของครอบครัวบารเ์กอรซ์งึซอืขนึมาไวค้รอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิดใหบ้คุคลภายนอกไดเ้ขา้ชม

จากนันนําทา่น นงัรถแปดลอ้ ลัดเลาะบนเนนิเขาเลยีบชายฝังเพอืเดนิทางสู ่Natures Wonder
เพอืชมธรรมชาตขิองสตัวห์ายากตามธรรมชาตทิใีกลส้ญูพันธุส์สีนัแปลกตา ซงึหาดไูดเ้ฉพาะในแถบนีเทา่นัน ไม่วา่จะเป็น เพนกวนิตาเหลอืง
(Yellow Eyed Penquin) เพนกวนิจวิสฟ้ีา (Little Blue Penquin) แมวน ้าํขน (New Zealand Fur Seal) นกกาน ้าํ (Cormorant) นกอัลบาทรอส
(Albatross)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ในโรงแรมทพัีก

ทพีกั
SCENIC DUNEDIN HOTEL CITY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
นงัรถไฟ Taieri Railway - ควนีสท์าวน ์- ยอดเขาโคโรเน็ท

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟดันนีดนิ เพอืนงัรถไฟสายโรแมนตกิ Taieri Railway สูส่ถาน ีPukerangi (ใชเ้วลานังรถไฟ 2 ชวัโมง)
สมัผัสประสบการณ์เดนิทางโดยรถไฟชมทัศนียภาพและลอดผา่นอุโมงคก์วา่ 10 อุโมงคต์ลอดการเดนิทาง
ระหวา่งทางจะมกีารชะลอหรือหยุดของรถไฟเป็นพักๆเพอืใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจของววิและทวิทัศนอั์นสวยงามของหบุเขาและทุง่หญา้อันเขยีวขจี
(ตารางเดนิรถไฟช่วง ม.ิย. - ส.ค. อาจมกีารเปลยีนแปลง ซงึอาจมกีารปรบัเปลยีน โปรแกรมทวัรแ์ละทอ่งเทยีว
ตามตารางการเดนิรถไฟ)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นสู ่เมอืงแอรโ์รท่าวน ์(Arrowtown) เมอืงเล็กๆทคีรังหนงึเคยเป็นเมอืงเหมอืงทอง และทกุวันนีก็ยังคงมทีองอยู่ในลําธารขา้งๆ
เมอืงในตัวเมอืงมอีาคารโบราณ เป็นพพิธิภัณฑ ์ทจัีดใหช้มถงึประวัตศิาสตรใ์นยุคตนืทองรวมทังชวีติความเป็นอยู่ในสมัยนันทน่ีาสนใจคอื
เรืองราวของนักขดุทองชาวจนีทมีา "ตนืทอง" กับเขาดว้ยเหมอืนกัน

นําทา่นแวะถ่ายรูปทสีะพานประวัตศิาสตร ์สะพานคาวารวั ซงึสถานทแีหง่นีใชเ้ป็นทเีลน่ Bungee Jump กฬีาทา้ทายความหวาดเสยีว
ซงึมตีน้กําเนดิทนีวิซแีลนด ์(***คา่ใชจ้า่ยในการกระโดดบันจนีีไม่ไดร้วมอยู่ในคา่บรกิารทัวร)์ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงควนีสท์าวน ์(Queenstown) เมอืงทเีป็นทนียิมมากทสีดุของนักทอ่งเทยีวทมีานวิซแีลนดแ์ละไดช้อืวา่ "Adventure
Capital of the World" และเป็น "second most attractive tourist destination in the world"
จากทัศนียภาพทสีวยงามจงึใชเ้ป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตรต์า่ง  ๆเชน่ Lord of the Rings เมอืงควนีสท์าวนนี์ไดช้อืวา่เป็นเมอืงทปีลอดภัย
ชาวเมอืงมอัีธยาศัยด ีเป็นมติร มคีดคีวามนอ้ยมาก แทบไม่มคีนวา่งงาน ควนีสท์าวน ์เป็นเมอืงทตัีงอยู่ทา่มกลางเทอืกเขาขนาดใหญ่ทชีอื The
Remarkables ซงึอุดมไปดว้ยธรรมชาตอัินสวยงามบนชายฝังของ ทะเลสาบวาคาตปิ ู(Wakatipu)
จงึทําใหว้วิทวิทัศนข์องทนีีงดงามราวกับภาพในฝัน 

นําทา่นขนึ กระเชา้กอนโดลา่ สู ่ยอดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรือ ยอดเขาบ็อบสพ์คี
ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามของเมอืงควนีสท์าวนทั์งเมอืงในมุมสงู ททีา่นจะมองเห็นอาคารบา้นเรือนทปีลกูสรา้งตามไหลเ่ขา
พรอ้มกับทะเลสาบวาคาตปิทูสีวยงามดา้นลา่ง พรอ้มชมยอดเขาทปีกคลมุดว้ยหมิะในฤดหูนาว
และบนยอดเขาแหง่นียังเป็นสกรีีสอรท์ขนาดใหญ่สําหรับนักทอ่งเทยีวไดม้าเลน่สกใีนชว่งหนา้หนาว



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ บนยอดเขาโคโรเน็ท

ทพีกั
MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
มลิฟอรด์ซาวน ์- ควนีสท์าวน์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่มลิฟอรด์ซาวน ์(Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) โดยผา่นทะเลสาบเตอานาว (Te
Aneu Lake) ซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เขา้สูเ่ขตอุทยานแหง่ชาตมิลิฟอรด์ ซาวน ์ในดนิแดนสว่นทเีป็นฟยอรด์แลนด์
(FJORD LAND) ซงึองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิของขัวโลกใต ้ซงึมใีนลักษณะนีเพยีง 2 แหง่ในโลก
กลา่วคอืภมูปิระเทศแบบทะเลทเีคยเป็นธารนําแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหนิทําใหนํ้าทว่มแทนทกีลายเป็นอ่าวลกึ
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มความงามทสีรา้งโดยธรรมชาตทิะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทใีสราวกระจก
สะทอ้นภาพภเูขาทเีป็นฉากหลังอย่างงดงาม ชมทัศนียภาพความงดงามของเกาะใตน้วิซแีลนดผ์า่นเสน้ทาง The Milford Road
ทางหลวงซงึมคีวามยาวทังสนิกวา่ 121 กโิลเมตร ดว้ยความงามและหลากหลายของทวิทัศนถ์นนเสน้นีจงึไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น ไฮเวยม์รดกโลก
(World Heritage Highway)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันทอ้งถนิ บนเรอืระหวา่งการลอ่งเรอืชมมลิฟอรด์ซาวน์

บา่ย
นําทา่นลอ่งเรอืชมมลิฟอรด์ซาวน ์(Milford Sound) ผนืน ้าํอันเป็นสว่นเวา้ของทะเลทาสมัน
คอืความยงิใหญ่อลังการของธรรมชาตทิคีณุควรมาสมัผัส ชาวนวิซแีลนดภ์มูใิจนักหนา จนเรียกขานวา่เป็นสงิมหัศจรรยอั์นดับ 8 ของโลก
ทแีหง่นีไม่ไดเ้ป็นเพยีงสมบัตแิหง่ชาตขิองชาวนวิซแีลนดเ์ทา่นัน แตยั่งไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย
โดยสถานทแีหง่นีไดถู้กโอบลอ้มไวด้ว้ยหบุเขาทแีคบและหนา้ผาสงูชนัอันเกดิจากการกัดเซาะของ ธารน ้าํแข็ง
ตอ่มาเมอืธารน ้าํแข็งหายไปก็มนี ้าํทะเลเขา้มาแทนท ีซงึถูกเรียกวา่ “ฟยอรด์ (Fjord)” 

ชมความงามของธรรมชาตโิดยรอบ ตนืตาตนืใจกับภาพของสายน ้าํตกอันสงูตระหงา่นของ น้าํตกโบเวน ซงึมคีวามสงู160เมตรจากหนา้ผา
ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงควนีสท์าวน ์(ระยะทาง 288 กม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.)
หมายเหต ุในกรณีหมิะตกหนักหรือไม่สามารถเดนิทางสูม่ลิฟอรด์ซาวนไ์ด ้บรษัิทฯจะเปลยีนทัวรเ์ป็นลอ่งเรือทะเลสาบวาคาทปี ูสู่
วอลเทอรพ์คีไฮคันทรีฟารม์ทดแทน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารไทย

ทพีกั
MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
วานาคา - โอมารามา่ - อทุยานแหง่ชาตเิมาทค์กุ - 4 WD ชมหบุเขาทสัมาน - เทคาโป

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบวานากา (Wanaka lake) ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพทสีวยงามภเูขาสงูสลับกับไร่องุน่ทนํีามาผลติไวนท์มีชีอืเสยีง
จากนันนําทา่นชมเมอืง
และทะเลสาบวานากาทสีวยงามโดยมภีเูขาสงูอยู่อกีฟากหนงึของทะเลสาบจงึทําใหเ้มอืงนีทัศนียภาพทสีวยงามและน่าอยู่อกีเมอืงของนวิซแีลนด ์

จากนันเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงโอมารามา่ (ระยะทาง 156 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ระหวา่งทางชมทวิทัศนส์องขา้งทาง
ทสีวยงามเหมอืนภาพวาดของนวิซแีลนด ์ผา่นชมทุง่หญา้ทเีลยีงมา้ วัว และเลยีงแกะทแีสนน่ารัก เมอืงนียังมทีพัีก และรีสอรท์เล็กๆ
น่ารักไวสํ้าหรับบรกิารนักทอ่งเทยีว

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ (เมนูบารบ์คีวิ)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิมาทค์กุ (Mount Cook National Park) (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)
และเป็นสว่นหนงึของเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ ตังชอืตามกัปตันเจมส ์คกุ ผูค้น้พบประเทศนวิซแีลนด ์ยอดเขาเมาทค์ุก้มคีวามสงูถงึ 3,704 เมตร
นับเป็นยอดเขาสงูลําดับท ี37 ของโลกทมีหีมิะและธารน ้าํแข็งปกคลมุตลอดปี

นําทา่นนงัรถ 4WD ชมหบุเขาทสัมาน (4WD Tasman Valley)  ใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของหบุเขาและธารน ้าํแข็งอันสวยงาม
(***บรษัิทขอสงวนสทิธกิารใหบ้รกิารนังรถ 4 WD สําหรับลกูทัวรท์มีอีายุมากกวา่ 4 ปีบรบิรูณ์ขนึไปเทา่นัน และขนึกับสภาพอากาศในวันนันๆ)

จากนันนําทา่นถ่ายรูปความงดงามของ ทะเลสาบพคูาก ิ(Pukaki Lake) ทะเลสาบทสีวยงามจนไดช้อืวา่ Million Dollar View
ทา่นจะไดช้นืชมทัศนียภาพและ ความสวยงามของธรรมชาตขิองประเทศนวิซแีลนด ์ซงึไดช้อืวา่สวยงามและบรสิทุธอิกีแหง่หนงึของโลก
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเทคาโป (ระยะทาง 105 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.)
(สําหรบัช่วง ตลุาคม และ ธนัวาคม จะจดัใหท้า่นลอ่งเรอืชมธารน้าํแข็งทาสมนัแทน – Tasman Glacier Boat)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
PEPPERS BLUEWATER RESORTS หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เทคาโป - แอชเบอรต์นั - ไครส์ทเ์ชริช์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake) ทะเลสาบทผีนืน ้าํมสีเีขยีวอมฟ้า
สพีเิศษนีเกดิจากแร่ธาตผุสมกับธารน ้าํแข็งของภเูขาทมีหีมิะปกคลมุตลอดปีไหลลงมาสูท่ะเลสาบทตัีงอยู่ทรีะดับความสงูเหนือระดับน ้าํทะเล
ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนันครอบคลมุพนืท ีประมาณ 83 ตารางกโิลเมตร 

นําทา่นชมและถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีส์นุขัตอ้นแกะ ซงึชาวนวิซแีลนดท์ทํีาฟารม์ใหค้วามสําคัญมาก
เพราะชว่ยเจา้ของในการตอ้นแกะในฟารม์อันกวา้งใหญ่ และใกล ้ๆ กันนันทา่นจะไดเ้ห็นโบสถข์นาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD
โบสถท์เีล็กทสีดุในประเทศนวิซแีลนดท์ยัีงคงใชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนาอยู่

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอชเบอรต์นั (Ashburton) (ระยะทาง 138 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.)
เมอืงทเีต็มไปดว้ยฟารม์เลยีงแกะ พรอ้มใหท้า่นไดแ้วะซอืผลติภัณฑท์ผีลติจากครีมบํารุงผวิ ไม่วา่จะเป็น ลาโนลนี ครีม หรือโลชนับํารุงผวิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ (Christchurch) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงทไีดรั้บสมญานามวา่
“เมอืงอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” นําทา่นผา่นชมสวนสาธารณะแฮกลยี,์ ศาลาวา่การประจําเมอืง

จากนันนําทา่นชมและถ่ายรูปกับ โบสถก์ระดาษแข็งแหง่เมอืงไครสตเ์ชริช์ หรือเรียกกันอกีชอืวา่ มหาวหิารกระดาษแข็ง (Cardboard
Cathedral) โบสถท์สีรา้งจากกระดาษแข็ง เพอืใชแ้ทนมหาวหิาร ไครส้ทเ์ชริช์ (Christchurch Cathedral) ทพัีงถลม่เมอืครังเกดิแผน่ดนิไหว 6.3
รกิเตอร ์เมอืปี 2011 เป็นการชวัคราว จนกวา่อาคารหลังใหม่จะ สามารถสรา้งได ้
เนืองจากวา่อาคารโบสถเ์ดมินันไดพั้งเสยีหายจนไม่สามารถบรูณะไดอ้กีและจําเป็นตอ้งรือถอนออกไป

ชมความงามของ แมน่้าํเอวอ่น ผา่นชมสวนพฤกษศาสตร ์ชมววิทวิทัศน ์ณ ยอดเขาแคชเมยีร์
ทา่นสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงไครส้เชริท์ ไดอ้ย่างกวา้งไกล

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั



NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
ลอ่งเรอืชมปลาวาฬไคครูา่ - ไครส้ทเ์ชริช์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางขนึทางตอนเหนือของเกาะใตสู้ ่เมอืงไคครูา่ (Kaikoura) (ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)
ซงึเป็นเมอืงเล็กๆน่ารักรมิฝังทะเลทางตะวันออก ทําอุตสาหกรรมเลยีงกุง้เป็นอาชพีหลักของเมอืง ในอดตีเมอืงแหง่นีเป็นศนูยก์ลางของเมอืงทา่เรือ
ลา่ปลาวาฬ ตังแตปี่ ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมอืงทอีุดมสมบรูณ์ เหมาะสําหรับการเพาะปลกูและเลยีงแกะ
เมอืงไคครู่ามชีอืเสยีงดา้นการจัดทัวรช์มปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจา้แรกในนวิซแีลนดท์จัีดใหม้ทัีวรช์มปลาวาฬ
(***การออกเรือชมปลาวาฬขนึอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีทมีพีายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได ้
บรษัิทฯจะคนืคา่ลอ่งเรือใหใ้นราคากรุ๊ปทัวรท์จีองเอาไว ้และสําหรับเด็กอายุต่าํกวา่ 3 ขวบไม่อนุญาตใหข้นึเรือเพอืความปลอดภัย)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นลงเรือยอรช์ลําใหญ่ ทมีคีวามจไุดถ้งึ 40-50 คน สูก่ลางทะเลเพอืเก็บเกยีวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยกัษพ์นัธุส์เปรมิ
ซงึเป็นสตัวท์สีงา่งามทสีดุของโลก ในธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ ทา่นอาจจะพบกับปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนดิ แมวน ้าํ
และอาจจะยังไดช้มปลาวาฬอกีบางพันธุท์แีวะเวยีนเขา้มาเยือนชายฝัง ในบางฤดกูาลอกีดว้ย (ใชเ้วลาในการลอ่งเรือประมาณ 2 ชวัโมง) 

จากนันเดนิทางกลับสู ่เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ (ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มเมนูกุง้มงักรและหอยเป๋าฮอื

ทพีกั
NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทยีบเทา่

วนัท ี10
ไครส้ทเ์ชริช์ - สงิคโปร ์- กรุงเทพ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไครส้ทเ์ชริช์ เพอืเช็คอนิ

10.50 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิไครส้ทเ์ชริช์ สู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยเทยีวบนิ SQ298 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.50 ชวัโมง)

17.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร์

18.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย เทยีวบนิท ีSQ978 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.25 ชวัโมง)

20.00 น.
เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรน์วิซแีลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี28 มถิุนายน 2562 เวลา 15:12 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรน์วิซแีลนด์

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 23 กก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กก.

อัตรานรีวมถงึ

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิไทย (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 30 กก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• คา่วซีา่นวิซแีลนดแ์บบกลุม่ (เขา้-ออกครงัเดยีว) หากท่านตอ้งการยนืเดยีว คา่วซีา่ตอ้งชําระเพมิ 3,000 บาท

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ

อัตรานไีมร่วมถงึ

•  คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึท่านตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 75-100% ของคา่ทัวร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน)

• ***ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

• ***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม***

หมายเหตุ



• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง
(หากจาํนวนลูกคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพมิทา่นละ 4,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
•  ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

•  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

•  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )



• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

•  สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

•  ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารทใีชย้นืวซีา่ทอ่งเทยีวนวิซแีลนด ์(ยนืแบบหมูค่ณะ)ใชเ้วลาทําการประมาณ 2 อาทติย ์และ
หา้มดงึเลม่ออก ทกุกรณี
เอกสารทคีวรเตรยีม กอ่นยนืวซีา่ท่องเทยีวนวิซแีลนด ์มดีงันี
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) พรอ้มสาํเนา ซงึมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และ มหีนา้วา่งสาํหรบัตดิวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้คู่

• รปูถา่ยส ี2 นวิ 2 รปู (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนสมรส

• สาํเนาสตูบิัตร หากอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีบรบิูรณ์

• ** ถา้เดก็อายตุ่าํกวา่ 16 ปีเดนิทางโดยลาํพงั หรอืไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา
จะตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากบดิาและมารดาอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางได*้*

• หลกัฐานการทํางาน

• หลกัฐานการศกึษา (กรณเีป็นนักเรยีน นักศกึษา)

• หลกัฐานทางการเงนิ (หนังสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร และ สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงัตดิตอ่กนั 6 เดอืน หรอื Bank statement
ในกรณสีมดุเงนิฝากไมม่กีารปรบัสมดุอยา่งตอ่เนอืง) ครอบคลมุคา่ใชจ้่ายระหวา่งการเดนิทาง (1,000 เหรยีญนวิซแีลนด ์ตอ่เดอืน)
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