
 

 

 

EHC-SQ-10D-NEW ZEALAND 

10 วนั แกรนด์นิวซีแลนด์  
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้)  

 

 

โปรโมช่ัน โดย สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว 

เร่ิมต้น …. 129,900 บาท  
(รวมทิปและวซ่ีาทุกอย่างแล้ว พเิศษ....เมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต้) 

 
 

อ๊อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – ศูนย์วฒันธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค  
 น่ังรถไฟ  Taieri Railway – ควนีส์ทาวน์ (ค้าง 2 คืน) – มิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท – แอร์โร่ทาวน์ – วานากา 

 อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ล่องเรือธารน า้แข็งทสัมาน – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช – ล่องเรือปลาวาฬไคคูร่า 
 

ราคาทวัร์ 129,900 บาท : 17-26 ต.ค. 2562 
ราคาทวัร์ปีใหม่ 133,900 บาท : 27 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 



 

 

 

EHC-SQ-10D-NEW ZEALAND 

10 วนั แกรนด์นิวซีแลนด์  
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) 

วนัแรก  กรุงเทพมหานคร 
 

15.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เช็กอิน K ประตูทางเขา้ท่ี 5 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์ สาย
การบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SQ) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยเท่ียวบิน SQ 979 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.25 ชัว่โมง) 
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารเย็น
ระหวา่งเท่ียวบินสู่สิงคโปร์ 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบนชางงี ประเทศสิงคโปร์ แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
22.45 น. ออกเดินทางสู่นครออ๊คแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เท่ียวบิน SQ 285 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วนัทีส่อง อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว 
 

12.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองออ๊คแลนด ์(AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด ์ 
 น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้น าเข้า อาหารสด และพืชผกั เข้า

ประเทศโดยเด็ดขาด หากตรวจพบท่านจะโดนปรับตามกฎหมายนิวซีแลนด)์ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) (ระยะทาง 228 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45-3 ชม.) เมืองท่ีเต็ม

ไปดว้ยพลงัความร้อนใตพ้ิภพในอดีต มีชาวเมารีอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองท่ีมีความร้อนจากใต้
ดินท่ีสามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการน าเน้ือสัตวไ์ปฝังในดินท่ีมีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารน้ีชาวเมารี
เรียกวา่ฮงังิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเกาะเหนือท่ีนกัท่องเท่ียวนิยม
มามากท่ีสุด  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบทอ้งถ่ินม้ือพิเศษท่ีปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั MILLENIUM HOTEL ROTORUA **** หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม โรโตรัว – ศูนย์วตันธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – หมู่บ้านฮอบบิท – ไวโตโม – โอ๊คแลนด์     
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมารี (Te Puia) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)     

อีกทั้งยงัเป็นศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของ ชาวเมารี การแกะสลกัไม ้และ
การทอเคร่ืองนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน ้ าพุ ร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหศัจรรยท่ี์เกิดข้ึนจากพลงัความร้อนใตพ้ิภพท่ี
พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติท่ีเกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณน้ี  น าท่าน
เดินทางสู่ อะโกรโดม (Agrodome) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) และเขา้ชมการแสดง
ของแกะพนัธ์ุต่างๆ ท่ีให้ท่านได ้สัมผสัถึงความน่ารักและประทบัใจกบัการชมการสาธิตการตดัขนแกะการ
ตอ้นแกะโดยสุนขัแสนรู้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (Matamata) (ระยะทาง 67 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) เมืองชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของนิวซีแลนด ์พื้นท่ีท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาไคไม และ
ฟาร์มท่ีอุดมสมบูรณ์ น าท่านเขา้ชมหมู่บา้นฮอบบิท (Hobbit Village) หน่ึงดินแดนเทพนิยายมิดเดิลเอิร์ธซ่ึงถูก
สรรคส์ร้างเป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลลิวูดช่ือดงัเร่ือง เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และ เดอะ ลอร์ด ออฟ 
เดอะ ริงส์ (The Lord of the Rings)  น าท่านเดินส ารวจดินแดนเทพนิยายแห่งน้ี เร่ิมตน้จากบริเวณหมู่บา้นท่ี
อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยตน้ไมแ้ละความชุ่มช้ืน อีกทั้งยงัมีหลุมฮอบบิท, เดอะ กรีน ดรากอ้น อินน์, โรงสี, สะพาน
โคง้คู่ และโครงสร้างอยา่งท่ีเราเห็นในภาพยนตร์เลยทีเดียว  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.)            
เมืองท่องเท่ียวเล็กๆท่ีตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเขา้ชม ถ ้ าหนอนเรืองแสง (Waitomo 
Glowworm Cave) ถูกคน้พบคร้ังแรกในปี ค.ศ.1887 จากการส ารวจโดยชาวองักฤษนาม “เฟร็ด” โดยการน า
ทางของชาวเมารีในแถบนั้น ต่อมามีการแพร่กระจายออกไปถึงความงามของถ ้าไวโตโม และหนอนเรืองแสง 
จึงมีผูค้นหลัง่ไหลมาชมกนัอย่างมากมาย ภายในถ ้ านั้นเป็นท่ีอยู่ของหนอนเรืองแสงนบัลา้นตวั ประกอบไป
ดว้ย 3 ถ ้าหลกัคือ Ruakuri Cave, Aranui Cave และ Gardner's Gut อิสระให้ท่านสัมผสับรรยากาศความงาม
ภายในตวัถ ้ า ซ่ึงเต็มไปดว้ยหินงอก หินยอ้ย และหนอนเรืองแสงอนังดงาม ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทาง   
กลบัสู่ เมืองโอค๊แลนด ์(Auckland) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
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ประเทศนิวซีแลนด์ ในภาษาเมารีอ็อคแลนด์มีช่ือวา่ Tamaki-Makau-Rau แปลวา่ หญิงสาวท่ีมีผูม้าขอความรัก
ถึง 100 คน โอค๊แลนด ์ไดส้มญานามน้ีมาจากการท่ีเป็นภูมิภาคท่ีชนเผา่ต่างๆ ตอ้งการครอบครอง บรรยากาศท่ี
ผสมผสานกนัของอ่าว หมู่เกาะ วฒันธรรมโพลีนีเช่ียนและความเป็นเมืองท่ีทนัสมยัก็ท าให้อ็อคแลนด์ติด
อนัดบัเมืองน่าอยูท่ี่สุดแห่งหน่ึงของโลก จากนั้นน าท่านข้ึนหอคอยสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ท่ีสูงถึง 328 
เมตรโดดเด่นเป็นสัญลกัษณ์สง่างามของโอค๊แลนด ์สกาย ทาวเวอร์ จดัเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลกใต ้
เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน สิงหาคม ค.ศ.1997 หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิต้ีคอม
เพล็กซ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย คาสิโน ท่ีเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียก
ไดว้า่มีครบทุกอยา่งไวค้อยใหบ้ริการ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั SKYCITY HOTEL AUCKLAND **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ โอ๊คแลนด์ – ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
05.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโอค๊แลนด ์(AKL) เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่เกาะใต ้ประเทศนิวซีแลนด ์
07.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองดนันีดิน (DUD) โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด ์เท่ียวบินท่ี NZ 671  
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดนันีดิน (DUD) 

น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ เพื่อเท่ียวชมเมืองดนันีดิน (Dunedin) หรือสกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ เมือง
ท่องเท่ียวท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และเป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีสุดของ
นิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลยัโอตาโก ้(University of Otago) อีกด้วย ยงัถือว่าเป็นหน่ึงในส่ีเมืองหลกัของ
ประเทศนิวซีแลนดใ์นดา้นประวติัศาสตร์, วฒันธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศ
นิวซีแลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั First Church of Dunedin โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรก
ของเมืองดนันีดิน ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1848 เม่ือคร้ังชาวสกอตมาตั้งรกรากท่ีประเทศนิวซีแลนด์  นบัเป็น
หน่ึงในสถาปัตยกรรมและแลนด์มาร์คยุคศตวรรษท่ี 19 ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นน าท่านสู่ 
ถนนบอลด์วิน (Baldwin Street) ถนนซ่ึงไดถู้กบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กวา่เป็นถนนสายท่ีชนัท่ีสุดในโลก โดยมี
ระดบัองศาความชนัถึง 38 องศา น าท่านผ่านชม มหาวิทยาลยัโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลยั
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เก่าแก่ท่ีสุดของนิวซีแลนด์ ตวัมหาวิทยาลยัตั้งอยู่ในเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกบัทะเล เป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
เดียวในนิวซีแลนด์ท่ีเปิดสอนคณะทนัตแพทย ์น าท่านถ่ายรูปกบั สถานีรถไฟแห่งดนันีดิน (Dunedin Railway 
Station) ไดช่ื้อวา่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง ตั้งอยูใ่นจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George 
Troup มีศิลปะก่อสร้างแบบ Flemish ลกัษณะเด่นคือ หินท่ีใชใ้นการก่อสร้างเป็นหินบะซอลตสี์ด าท่ีเกิดจาก
การระเบิดของภูขาไฟ ทางดา้นใตข้องสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกบัอาคาร
ในสกอตแลนดท่ี์ตอ้งมีหอนาฬิกาอยูต่รงกลางหรือดา้นใดดา้นหน่ึงของอาคาร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน พร้อมเมนูกุง้มงักรและหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต ้
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทลาร์นคั (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
นิวซีแลนด์ สร้างข้ึนโดยนกัการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นคั สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1871 ใช้
เวลา 3 ปีจึงสร้างเสร็จ ยงัไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพข้ึ์น 
จึงถูกขายต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซ่ึงซ้ือข้ึนมาไวค้รอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิด
ใหบุ้คคลภายนอกไดเ้ขา้ชม   จากนั้นน าท่านนัง่รถแปดลอ้ลดัเลาะบนเนินเขาเลียบชายฝ่ังเพื่อเดินทางสู่ Natures 
Wonder เพื่อชมธรรมชาติของสัตวห์ายากตามธรรมชาติท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุสีสันแปลกตาซ่ึงหาดูไดเ้ฉพาะในแถบน้ี
เท่านั้น ไม่วา่จะเป็น เพนกวินตาเหลือง (Yellow Eyed Penquin) เพนกวินจ๋ิวสีฟ้า (Little Blue Penquin) แมวน ้ า
ขน (New Zealand Fur Seal) นกกาน ้า (Cormorant) นกอลับาทรอส (Albatross)  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั SCENIC DUNEDIN HOTEL CITY **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

วนัที่ห้า น่ังรถไฟ Taieri Railway – ควนีส์ทาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟดนันีดิน เพื่อนัง่รถไฟสายโรแมนติก Taieri Railway สู่สถานี Pukerangi (ใชเ้วลา

นัง่รถไฟ 2 ชัว่โมง) สัมผสัประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟชมทศันียภาพและลอดผา่นอุโมงคก์วา่ 10 อุโมงค์
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ตลอดการเดินทาง ระหว่างทางจะมีการชะลอหรือหยุดของรถไฟเป็นพกัๆเพื่อให้ท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ
ของววิและทิวทศัน์อนัสวยงามของหุบเขาและทุ่งหญา้อนัเขียวขจี 

 (ตารางเดินรถไฟช่วง มิ.ย. – ส.ค. อาจมีการเปลีย่นแปลง ซ่ึงอาจมีการปรับเปลี่ยน โปรแกรมทัวร์และท่องเที่ยว 
ตามตารางการเดินรถไฟ) 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ (Arrowtown) เมืองเล็กๆท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวนัน้ีก็ยงัคงมี
ทองอยูใ่นล าธารขา้งๆ เมืองในตวัเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภณัฑ์ ท่ีจดัให้ชมถึงประวติัศาสตร์ในยุคต่ืน
ทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมยันั้นท่ีน่าสนใจคือ เร่ืองราวของนกัขุดทองชาวจีนท่ีมา "ต่ืนทอง" กบัเขา
ด้วยเหมือนกนั น าท่านแวะถ่ายรูปท่ีสะพานประวติัศาสตร์ สะพานคาวารัว ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีใช้เป็นท่ีเล่น 
Bungee Jump  กีฬาทา้ทายความหวาดเสียว ซ่ึงมีตน้ก าเนิดท่ีนิวซีแลนด์ (***ค่าใชจ่้ายในการกระโดดบนัจ้ีน้ี
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร์)  น าท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เมืองท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมานิวซีแลนด์และไดช่ื้อวา่ "Adventure Capital of the World" และเป็น "second most 
attractive tourist destination in the world"  จากทศันียภาพท่ีสวยงามจึงใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ต่างๆ 
เช่น Lord of the Rings เมืองควีนส์ทาวน์น้ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีปลอดภยั ชาวเมืองมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร มีคดี
ความน้อยมาก แทบไม่มีคนว่างงาน ควีนส์ทาวน์ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ีช่ือ The 
Remarkables ซ่ึงอุดมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามบนชายฝ่ังของ ทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) จึงท าให้วิว
ทิวทศัน์ของท่ีน่ีงดงามราวกบัภาพในฝัน น าท่านข้ึนกระเชา้กอนโดล่า สู่ยอดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรือ 
ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะไดส้ัมผสัความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูง ท่ีท่านจะมองเห็น
อาคารบา้นเรือนท่ีปลูกสร้างตามไหล่เขา พร้อมกบัทะเลสาบวาคาติปูท่ีสวยงามดา้นล่าง พร้อมชมยอดเขาท่ีปก
คลุมดว้ยหิมะในฤดูหนาว และบนยอดเขาแห่งน้ียงัเป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ส าหรับนกัท่องเท่ียวไดม้าเล่นสกี
ในช่วงหนา้หนาว 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินบนยอดเขาโคโรเน็ท 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้าง 2 คืน) 
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วนัที่หก มิลฟอร์ดซาวน์ – ควนีส์ทาวน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)        
โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว (Te Aneu Lake) ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ เขา้สู่เขต
อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกไ้ด้
ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือ          
ภูมิประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธารน ้ าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินท าให้น ้ าท่วมแทนท่ีกลายเป็นอ่าวลึก 
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามท่ีสร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก 
สะทอ้นภาพภูเขาท่ีเป็นฉากหลงัอยา่งงดงาม ชมทศันียภาพความงดงามของเกาะใตนิ้วซีแลนดผ์า่นเส้นทาง The 
Milford Road ทางหลวงซ่ึงมีความยาวทั้งส้ินกวา่ 121 กิโลเมตร ดว้ยความงามและหลากหลายของทิวทศัน์
ถนนเส้นน้ีจึงไดรั้บเลือกใหเ้ป็น ไฮเวยม์รดกโลก (World Heritage Highway) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทอ้งถ่ิน บนเรือระหวา่งการล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) ผืนน ้ าอนัเป็นส่วนเวา้ของทะเลทาสมนั คือความยิ่งใหญ่
อลงัการของธรรมชาติท่ีคุณควรมาสัมผสั ชาวนิวซีแลนด์ภูมิใจนกัหนา จนเรียกขานวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 
8 ของโลก ท่ีแห่งน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงสมบติัแห่งชาติของชาวนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่ยงัไดรั้บการยกย่องให้เป็น
มรดกโลกอีกดว้ย  โดยสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กโอบลอ้มไวด้ว้ยหุบเขาท่ีแคบและหนา้ผาสูงชนัอนัเกิดจากการกดั
เซาะของ ธารน ้ าแข็ง ต่อมาเม่ือธารน ้ าแข็งหายไปก็มีน ้ าทะเลเขา้มาแทนท่ี ซ่ึงถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fjord)”      
ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของสายน ้ าตกอนัสูงตระหง่านของ น ้าตกโบเวน ซ่ึงมี
ความสูง160เมตรจากหน้าผา ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (ระยะทาง 288 กม.        
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  (หมายเหตุ ในกรณีหิมะตกหนกัหรือไม่สามารถเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์
ได ้บริษทัฯจะเปล่ียนทวัร์เป็นล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู สู่ วอลเทอร์พีคไฮคนัทร่ีฟาร์มทดแทน)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรือเทยีบเท่า  (พกัค้างคืนที ่2) 
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วนัทีเ่จ็ด วานาคา – โอมาราม่า – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ล่องเรือธารน า้แข็งทสัมาน – เทคาโป 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานากา (Wanaka lake) ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามภูเขาสูงสลบักบั
ไร่องุ่นท่ีน ามาผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียง จากนั้นน าท่านชมเมือง และทะเลสาบวานากาท่ีสวยงามโดยมีภูเขาสูงอยูอี่ก
ฟากหน่ึงของทะเลสาบจึงท าให้เมืองน้ีทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าอยูอี่กเมืองของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทาง
ต่อไปยงั เมืองโอมาราม่า (ระยะทาง 156 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ระหวา่งทางชมทิวทศัน์สองขา้ง
ทาง ท่ีสวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด ์ผา่นชมทุ่งหญา้ท่ีเล้ียงมา้ ววั และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก เมืองน้ียงั
มีท่ีพกั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารักไวส้ าหรับบริการนกัท่องเท่ียว    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (เมนูบาร์บีคิว) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาทคุ์ก (Mount Cook National Park) (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) และเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ตั้งช่ือตามกปัตนัเจมส์ คุก ผูค้น้พบประเทศ
นิวซีแลนด์ ยอดเขาเมาทคุ์ก้มีความสูงถึง 3,704 เมตร นบัเป็นยอดเขาสูงล าดบัท่ี 37 ของโลกท่ีมีหิมะและธาร
น ้ าแข็งปกคลุมตลอดปี  น าท่านล่องเรือชมธารน ้ าแข็งทสัมาน (Tasman Glacier Boat Trip) ให้ท่านไดส้ัมผสั
ความงามของธารน ้าแขง็อนัสวยงาม (***บริษัทเรือขอสงวนสิทธ์ิการให้บริการล่องเรือส าหรับลูกทัวร์ท่ีมอีายุ
มากกว่า 4 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปเท่านั้น และขึน้กับสภาพอากาศในวันนั้นๆซ่ึงปกติจะให้บริการระหว่างเดือน
กันยายนถึงเดือนพฤษภาคม)  จากนั้นน าท่านถ่ายรูป ความงดงามของ ทะเลสาบพูคากิ (Pukaki Lake) 
ทะเลสาบท่ีสวยงามจนไดช่ื้อว่า Million Dollar View ท่านจะไดช่ื้นชมทศันียภาพและ ความสวยงามของ
ธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยงามและบริสุทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของโลก ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเทคาโป (ระยะทาง 105 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั PEPPERS BLUEWATER RESORTS  **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีแ่ปด เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake) ทะเลสาบท่ีผืนน ้ ามีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษน้ีเกิดจากแร่
ธาตุผสมกบัธารน ้ าแข็งของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบท่ีตั้งอยู่ท่ีระดบัความสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นท่ี ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร น าท่านชม
และถ่ายรูปกบั อนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ซ่ึงชาวนิวซีแลนด์ท่ีท าฟาร์มให้ความส าคญัมาก เพราะช่วยเจา้ของใน
การตอ้นแกะในฟาร์มอนักวา้งใหญ่ และใกล้ๆ กนันั้นท่านจะไดเ้ห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD 
SHEPHERD โบสถ์ท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ท่ียงัคงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ จากนั้น       
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั (Ashburton) (ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)              
เมืองท่ีเต็มไปด้วยฟาร์มเล้ียงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากครีมบ ารุงผิว ไม่ว่าจะเป็น             
ลาโนลีน ครีม หรือโลชัน่บ ารุงผวิ   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช (Christchurch) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองท่ี
ไดรั้บสมญานามวา่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ”  น าท่านผา่นชมสวนสาธารณะแฮกลีย,์ ศาลาวา่การประจ า
เมือง จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปกับ โบสถ์กระดาษแข็งแห่งเมืองไครสต์เชิร์ช หรือเรียกกันอีกช่ือว่า               
มหาวิหารกระดาษแข็ง (Cardboard Cathedral) โบสถ์ท่ีสร้างจากกระดาษแข็งเพื่อใช้แทนมหาวิหาร                
ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch Cathedral) ท่ีพงัถล่มเม่ือคร้ังเกิดแผน่ดินไหว 6.3 ริกเตอร์ เม่ือปี 2011 เป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าอาคารหลังใหม่จะ สามารถสร้างได้ เน่ืองจากว่าอาคารโบสถ์เดิมนั้นได้พงัเสียหายจน             
ไม่สามารถบูรณะได้อีกและจ าเป็นต้องร้ือถอนออกไป  ชมความงามของแม่น ้ า เอว่อน ผ่านชมสวน
พฤกษศาสตร์ ชมววิทิวทศัน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ไดอ้ยา่ง
กวา้งไกล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH  **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้าง 2 คืน) 
 
วนัทีเ่ก้า ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางข้ึนทางตอนเหนือของเกาะใตสู่้เมืองไคคูร่า (Kaikoura) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.)  ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝ่ังทะเลทางตะวนัออก ท าอุตสาหกรรมเล้ียงกุง้เป็นอาชีพหลกัของ
เมือง ในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของเมืองท่าเรือ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยงัเป็นเมืองท่ี
อุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการเพาะปลูกและเล้ียงแกะ เมืองไคคูร่ามีช่ือเสียงดา้นการจดัทวัร์ชมปลาวาฬเป็น
อย่างมาก และยงัเป็นเจา้แรกในนิวซีแลนด์ท่ีจดัให้มีทวัร์ชมปลาวาฬ (***การออกเรือชมปลาวาฬขึน้อยู่กับ
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สภาพอากาศ ในกรณีท่ีมพีายหุรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ท่ี
จองเอาไว้ และส าหรับเดก็อายตุ า่กว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ขึน้เรือเพ่ือความปลอดภัย) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านลงเรือยอร์ชล าใหญ่ท่ีมีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์การผจญภยั            
ชมปลาวาฬยกัษพ์นัธ์ุสเปร์ิม ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์สง่างามท่ีสุดของโลก ในธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ท่านอาจจะพบกบั
ปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน ้ า และอาจจะยงัไดช้มปลาวาฬอีกบางพนัธ์ุท่ีแวะเวียนเขา้มาเยือน
ชายฝ่ัง ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง           
ไคร้สทเ์ชิร์ช (ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน พร้อมเมนูกุง้มงักรและหอยเป๋าฮ้ือ 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH  **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 
วนัทีสิ่บ ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ - กรุงเทพ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สทเ์ชิร์ช เพื่อเช็คอิน 
10.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินไคร้สทเ์ชิร์ช สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยเท่ียวบิน SQ298 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 9.50 ชัว่โมง) 
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 
18.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี SQ978 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.25 ชัว่โมง)  
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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10 วนั แกรนด์นิวซีแลนด์  
(เทีย่วครบเกาะเหนือ-ใต้) 

 

ราคาทวัร์ 129,900 บาท : 17-26 ต.ค. 2562 
ราคาทวัร์ 133,900 บาท : 27 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 
 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ตุลาคม 2562   ปีใหม่ 2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 129,900 133,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 22,000 22,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 125,900 129,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋ BKK-AKL//CHC-BKK ของสายการบิน SQ หกัค่าใชจ่้าย 25,000 29,000 
กรณีมีวซ่ีาแลว้ หรือ ไม่ตอ้งยื่นวซ่ีาหกัค่าใชจ่้าย 3,000 3,000 
วซ่ีานิวซีแลนดย์ืน่แบบหมู่คณะ หากตอ้งการยืน่เด่ียว  
(กรณีดึงเล่ม) มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม (กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีล่วงหนา้) 

เพิ่มค่าใชจ่้ายหากดึงเล่ม 3,000 บาท  
เน่ืองจากตอ้งแยกยื่นเด่ียว ค่าวีซ่าจะเป็น 6,000 บาท 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 
โปรแกรมท่องเท่ียวทวัร์นิวซีแลนด ์(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าวซ่ีานิวซีแลนดแ์บบกลุ่ม (เขา้-ออกคร้ังเดียว) หากท่านตอ้งการยืน่เด่ียว ค่าวซ่ีาตอ้งช าระเพิ่ม 3,000 บาท 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 6,000 บาท) 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะ
ค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้
ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  
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 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ี
จะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 
20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารทีใ่ช้ย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วนิวซีแลนด์ (ย่ืนแบบหมู่คณะ) 
ใช้เวลาท าการประมาณ 2-3 อาทิตย์  

(วซ่ีานิวซีแลนด์ เป็น E-Visa ดงัน้ันจะโชว์เล่มพาสปอร์ต ณ วันย่ืนและรับกลบั) 
 

เอกสารทีค่วรเตรียม ก่อนย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ มีดังนี้ 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) พร้อมส าเนา ซ่ึงมีอายมุากกวา่ 6 เดือน และ มีหนา้วา่งส าหรับติดวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้คู่ 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส ตอ้งท าการแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ และ ประทบัตราศูนยก์ารแปล  

(ค่าใชจ่้ายแผน่ละประมาณ 300 บาท) 
6. ส าเนาสูติบตัร หากอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีบริบูรณ์  

** ถา้เด็กอายตุ  ่ากวา่ 16 ปีเดินทางโดยล าพงั หรือไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือแสดง
ความยนิยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางได*้* ตอ้งท าการแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ และ 
ประทบัตราศูนยก์ารแปล (ค่าใชจ่้ายแผน่ละประมาณ 300 บาท) 

7. หลกัฐานการท างาน  
กรณีหนงัสือจดทะเบียนบริษทั ตอ้งท าการแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ และ ประทบัตราศูนยก์ารแปล (ค่าใชจ่้าย
แผน่ละประมาณ 300 บาท) ดงันั้นแนะน าใหท้่านออกจดหมายรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ โดยใชห้วั
จดหมายของบริษทั 

8. หลกัฐานการศึกษา (กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา) ใหส้ถานศึกษาออกหนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
9. หลกัฐานทางการเงิน (หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคาร และ ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงัติดต่อกนั 6 เดือน 

หรือ Bank statement ในกรณีสมุดเงินฝากไม่มีการปรับสมุดอยา่งต่อเน่ือง) ครอบคลุมค่าใชจ่้ายระหวา่งการเดินทาง 
(1,000 เหรียญนิวซีแลนด ์ต่อเดือน) 

http://www.educatepark.com/visa/newzealand-visa.html
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

10 วนั แกรนด์นิวซีแลนด์  
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) 

ราคาทวัร์ 129,900 บาท   17-26 ต.ค. 2562    
ราคาทวัร์ 139,900 บาท   27 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 

(เดือนตุลาคม และ ธันวาคม ได้ล่องเรือธารน า้แขง็ทาสมนั กลาเซียร์) 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่โทร 02 635 1415 

 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกลุ (ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที่ 
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


