
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ- ครอมเวลล์ - กระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท 
ล่องเรือกลไฟโบราณ - ชมทะเลสาบวาคาทปูี - วอลเตอร์พคีฟาร์ม - ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว 

 
 
 

 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  –  สนามบินอ๊อคแลนด์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ช้ัน 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์
เวย์  พบเจา้หน้าท่ีของ Siamtogo คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 
พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามน าเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด ) 
18.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองออ๊คแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่ TG 491  
 

วนัทีส่อง  สนามบินอ๊อคแลนด์ -  สนามบินไคร้สเชิร์ท  - แอชเบอร์ตัน 

10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์ช 
14.00 น.  ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์เท่ียวบินท่ี NZ 547 
15.25 น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
   (เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.)   
  เมืองไคร้สท์เชิร์ชเป็นเมืองท่ีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากองักฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเกาะใต ้

ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น ้ าเอวอนไหลผา่นตวัเมืองก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีงดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุกสาย 
และสวนดอกไมส้วยงามอยูท่ ัว่เมืองไปหมด จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น GARDEN CITY OF THE WORLD 



 

ท าใหเ้มืองน้ี ข้ึนช่ือเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียว มากมายสวยงามในเมือง
ไคร้สทเ์ชิร์ช เช่น จตุรัสวกิตอเรีย, กีวีเ่ฮา้ส์, วหิารคาธีดตลั, ข้ึนยอดเขาแคชเมียร์ เพื่อชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นตน้  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนยก์ลางการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัของเกาะใต ้ประเทศ
นิวซีแลนด์ ผ่านท่ีราบทางการเกษตรอนักวา้งใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอร่ี” ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจาก
เมืองทิมารูและไคร้สท์เชิร์ช คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มววั เล้ียงววั ท่ีน่ี จึงเป็น
แหล่งรวมสินคา้และผลิตภณัฑ์จากแกะ ขนแกะ และผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว อาหารเสริม และของท่ีระลึก อ่ืนๆ เชิญ
เยีย่มชมทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์ร่ี แหล่งเพาะพนัธ์ุแกะและววัท่ีส าคญัของเกาะใต ้

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ASHBURTON HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ– ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้ากอนโดล่า + ลูท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง และถือเป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงส่ิงท่ีท าให้ทะเลสาบแห่งน้ี
กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนิวซีแลนด ์ก็เน่ืองจากสีเทอร์ควอยซ์ของน ้ าใน
ทะเลสาบ ท่ีเกิดจากการละลายของน ้ าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซ่ึงไดก้ดักร่อนชั้นหินอนัอุดมไปดว้ยแร่
ธาตุก่อนท่ีจะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเม่ือแสงอาทิตยต์กลงกระทบกบัน ้ า สารละลายเหล่าน้ีก็สะทอ้นแสงเกิด
เป็นสีเทอร์ควอยซ์ท่ีสวยงาม ใกลก้นัจะมีอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิในปี ค.ศ.1968  เพื่อเป็น
การยกยอ่งคุณความดีท่ีช่วยงานให้ชาวบา้นมีกินมีใชจ้นถึงทุกวนัน้ี เน่ืองจากประเทศนิวซีเเลนด์ เป็นประเทศท่ี
เล้ียงเเกะไวใ้นการท าการคา้ ไม่วา่จะขนแกะ เน้ือแกะ นมแกะ จึงมีผูช่้วยส าคญัคือสุนขัตอ้นแกะ ไวส้ าหรับตอ้น
แกะ และไล่หมาป่าดว้ย และใกล้ๆ  กนันั้น ท่านจะไดเ้ห็นโบสถ์ขนาดกะทดัรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD 
SHEPHERD โบสถท่ี์เล็กท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงในปัจจุบนัยงัใชใ้นการประกอบพิธีการต่างๆ อยู ่

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารญีปุ่่น) 
  น าท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใตข้องนิวซีแลนดท่ี์เต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบสีสัน

สวยงาม เชิญสัมผสักบัธรรมชาติอนังดงาม ผา่นชมทศันียภาพของทสัมนั กราเซียธารน ้ าแข็งสายใหญ่ซ่ึงละลาย
และกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลัน่กรองน ้ าตามธรรมชาติจนกลายเป็นน ้ าทะเลสาบท่ีสวยงาม ผ่าน
ชมทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหน่ึงของนิวซีแลนด์ จนได้ช่ือว่า 
MILLION DOLLAR VIEW คลา้ยๆ กบัทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นน ้ าท่ีละลายมาจากภูเขาน ้ าแข็ง เวลาแดด
ออก น ้าจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน ้าจะออกเป็นสีน ้านม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ 
เมืองท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ีช่ือ THE REMARKABLES อุดมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามบน
ชายฝ่ังของทะเลสาบวาคาติปู ท าให้วิวทิวทศัน์งดงามราวกบัภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวของคน
ทัว่ไป และคู่ฮนันีมูนท่ีตอ้งการความโรแมนติกแบบส่วนตวั ไม่เพียงแต่มีทศันียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยงัเป็น
แหล่งรวมร้านอาหารทนัสมยั ร้านกาแฟ ไนต์คลบั แหล่งช้อปป้ิงและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัฤดูกาล ซ่ึง
พร้อมกระตุน้ต่อมผจญภยั ส าหรับผูรั้กการท ากิจกรรมทา้ทายอยา่งกีฬาเอก็ซ์ตรีมหลากหลายประเภท  



 

  จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้ากอนโดล่า ขึน้สู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พคี" สัมผสัความสวยงามของเมืองควนีส์ทาวน์ในมุม
สูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบา้นเรือนอยูด่า้นล่าง ยอดเขาสูง และทอ้งฟ้าสีสวยทศันียภาพบนยอด
เขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซ่ึงเป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากหนังในภาพยนตร์เร่ืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริง 
และยงัเป็นเทือกเขาท่ีมีช่ือเสียงในดา้นสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต ้พร้อมสนุกสนานกับการเล่น "ลูจจ์" เป็น
เคร่ืองเล่นแสนสนุกยอดฮิตหน่ึงของชาวนิวซีแลนด์ มีคนับงัคบัใหเ้คล่ือนท่ีเร็วหรือชา้ไดต้ามตอ้งการ เล่นไดทุ้ก
เพศทุกวยั ความยากง่ายข้ึนอยูก่บัเส้นทางท่ีเล่ือนไปมี 2 ระดบัคือ ระดบัง่าย จะเป็นการเล่ือนไปในเส้นทางง่ายๆ 
พร้อมกบัไดช้มทิวทศัน์ 2 ขา้งทางไปดว้ย ส่วนอีกระดบัคือ ระดบัท่ียากข้ึนไปอีก ดว้ยเส้นท่ีลดเล้ียว คดเค้ียว ท่ี
เพิ่มความสนุกสนานน่าต่ืนเตน้ข้ึนไปอีก เชิญเก็บเก่ียวประสบการณ์แสนสนุกพร้อมภาพแห่งความประทบัใจมิรู้
ลืม 

 !!! ฟรี ให้ท่านได้น่ังกระเช้ากอนโดล่า ชมววิบนยอดเขาบ๊อบพคี และสนุกสนานกบัการเล่นลูท !!! 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพร้อมเมนูพเิศษกุ้งลอ็บสเตอร์ 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ควนีส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พคี ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - แอร์โร่ว์ทาวน์ – ผ่านชมการ
กระโดดบันจีจั้มพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของ

ชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานานเน่ืองจากเป็นเรือท่ีมีส่วนในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารมาตั้งแต่ปี 1912 และเป็น
เพียงล าเดียวซ่ึงเหลือตกทอดมาจากยุคท่ีการท าเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กวา่เกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกล
ไฟรุ่นอนุรักษ ์ท่ีใชพ้ลงังานไอน ้ าจากถ่านหิน เป็นเคร่ืองจกัรคู่ขนาด 500 แรงมา้ ภายในเรือตกแต่งดว้ยไมแ้ละ
ทองเหลืองอยา่งงดงามเป็นเรือโดยสารเพียงหน่ึงในไม่ก่ีล าซ่ึงเหลืออยูใ่นซีกโลกใตท่ี้ยงัคงใชพ้ลงังานจากถ่าน
หิน จากนั้นชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอร์พีคฟาร์ม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว ์วอลเตอร์พีคฟาร์มแกะบน
ยอดเขาในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของประเทศนิวซีแลนด์ ชมโชวสุ์นขัตอ้นแกะ
จากฟาร์มพื้นเมือง ดูการท างานของสุนัขเล้ียงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซ่ึงขนแกะน้ีถือเป็น
ผลิตภณัฑส่์งออกท่ีมีช่ือเสียงของนิวซีแลนด ์รวมทั้งสัตวน่์ารักๆ พร้อมใหอ้าหารสัตวต่์างๆ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ว์ทาวน์ ชมเมืองของนกัขุดทอง แอร์โรวท์าวน์ ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขา ท่ีน่ี

เป็นเมืองขดุทองเก่าท่ีอนุรักษเ์อาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด ในยคุต่ืนทอง ปีค.ศ. 1865 เคยมีประชากรมากกวา่ 7,000คน และ
เป็นเพียงหน่ึงในเมืองขุดทองสมยัเก่า ท่ีเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง ซ่ึงไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปล่ียน
รูปแบบไปเป็นเมืองท่ีพฒันาอย่างทนัสมยั แม้ว่าแอร์โรวท์าวน์เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเท่ียว 
จากนั้น น าท่านชมการกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาท่ีควีนส์ทาวน์  กบัการการกระโดด
บนัจ้ีจมัป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอนัเล่ืองช่ือของนิวซีแลนด ์ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวดัใจคนกลา้ โดยมีความ
สูงถึง 43 เมตร        ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นตน้ก าเนิดของการกระโดบนัจ้ีจมัป์ท่ี
โด่งดงัไปทัว่โลก จึงท าให้ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวใจกลา้หลัง่ไหลมาวดัใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งท่ีน่ียงัมีภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงามอีกดว้ย     ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นดว้ยความเร็วสูงไปตามแม่น ้ าช็อตโอ



 

เวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนขา้งคดเค้ียวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลา้ยบานาน่าโบ๊ท 
เพียงแต่ไม่ร่วงลงน ้ า ถูกคิดคน้ข้ึนโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เส้นทางเรือเจท็ของ
ท่ีน่ี ดูน่าต่ืนเตน้เร้าใจมากกว่าท่ีอ่ืน เพราะเป็นตน้ต ารับของเรือเจ็ท มีผูม้าทา้ทายความหวาดเสียวน้ีแล้วกว่า 2 
ลา้นคน เป็นเรือท่ีได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ล าตวัเรือท าดว้ยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่น
ประมาณ 1.30 ชม.          

  (ส าหรับท่านใดทีส่นใจกจิกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์)  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า ควนีส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม –  เมืองทไวเซิล  - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ใหท้่านแวะซ้ือผลไมน้านาชนิด มีทั้งผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้ของ
นิวซีแลนด ์ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหวา่งนกัท่องเท่ียว  ทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ท่ีสวยงามเหมือน
ภาพวาดของนิวซีแลนด ์ผา่นชมทุ่งหญา้ท่ีเล้ียงมา้ ววั และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก เมืองน้ียงัมีท่ีพกั และรีสอร์ท
เล็กๆ น่ารัก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิว 
บ่าย  เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด์  น าท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (SALMON 

FARM) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเล้ียงปลาแซลมอน ซ่ึงทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและ
นอกจากนั้นยงัสามารถเลือกซ้ือและชิมปลาแซลมอนสดๆ ไดอี้กดว้ย แลว้ผ่านชมทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีมีฉาก
หลงัเป็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางแวะ         
เมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนา้เดง้ เซร่ัม  
รกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภณัฑ์บ ารุงสุขภาพ และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากขนแกะ ต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง
ไคร้สทเ์ชิร์ช 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หก ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะคารัว เป็นส่วนหน่ึงของ BANK OF PENINSULA ซ่ึงอยูใ่นมณฑล CANTERBURY 
อนัเป็นส่วนเรียบชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะใต ้ซ่ึงรวม CHRISTCHURCH และ MT.COOK ไปดว้ย AKAROA 
นบัเป็นชุมชนแรกๆ ในแถบน้ีเดิมเป็นฝร่ังเศสมากๆ แต่ตอนน้ีคุยองักฤษหมดแลว้ กิจกรรมหลกัของท่ีน่ีคือการ
วา่ยน ้ ากบัปลาโลมาและนัง่เรือดูปลาโลมาเฮคเตอร์ท่ีเล็กท่ีสุดในโลก AKAROA เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตะวนัออก
เฉียงใตข้อง CHRISTCHURCH ช่ือเมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลว่า LONG HARBOUR เป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์ในตวัเองโดยมีวิวชายทะเลท่ีสวยงามและผสมผสานกบักล่ินอายของฝร่ังเศสอยู่ดว้ย เช่นช่ือตรอก ถนน 
หรือบ้านเรือนล้วนแต่เป็นแบบสไตล์ฝร่ังเศส จากนั้น น าท่านล่องเรือ BLACK CAT CRUISE AKAROA 



 

HARBOUR CRUISE เพื่อล่องเรือดูปลาโลมา ท่านจะไดเ้ห็นปลาโลมาพนัธ์ท่ีเล็กท่ีสุดคือโลมาพนัธ์HECTOR 
กระโดดวา่ยกนัอยา่งสนุกสนาน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบตะวนัตก 
บ่าย  ใหท้่านสัมผสับรรยากาศเมืองเล็กๆ น่ารักริมทะเล หรืออิสระชอ้ปป้ิง ท่ีน่ีมีร้านขายของเล็กๆ น่ารัก เช่น ร้านขาย

หินและแร่ช่ือว่า HETTIE’S ROCK AND CRYSTAL และร้าน SHOP POT POURRI ขายของกระจุกกระจิก 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช น าท่าน ชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็น เมืองอังกฤษนอก          
เกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาวา่การประจ าเมือง ชมความงามของแม่น ้ าเอวอ่น ผ่านชมสวน
พฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย ์ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองไคร้สท์เชิร์ช นับว่าเป็นปอดของเมืองไครส์
เชิร์ช นอกจากความเขียวชอุ่มและกวา้งใหญ่ไพศาลแลว้ ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้นมาเดินเล่น ออกก าลงักายและ
พกัผอ่น โดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน ท่ีจะมีดอกไมผ้ลิบานอยา่งสวยงามมาก น าชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์
เบอร่ี ตั้งอยูห่นา้ประตูทางเขา้สวนพฤกษชาติ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี จดัแสดงเร่ืองราวของชาวเมารี และนกมวัท่ีเป็น
สัตว์ท้องถ่ิน ซ่ึงได้สาบสูญไปจากโลกน้ีแล้ว และการเข้ามาตั้ งรกรากของชาวยุโรปผิวขาว เป็นต้น และ
ประวติัศาสตร์ของการส ารวจ ทางทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต)้ นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีเซอร์เอด็มนัด ์ฮิลลารี ใชเ้ม่ือคร้ังพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตต์ั้งแสดงอยูอี่กดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮ้ือทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลีย่นเคร่ือง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.05 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม   
10.00 น. หลงัจากน้ันออกเดินทางกลบัสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์  เทีย่วบินที ่NZ 534 
11.20 น.  เดินทางถึงสนามอ๊อคแลนด์  แวะเปลีย่นเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 
13.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG492  
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง 

****************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

เดือน พฤษภาคม 2561 6 – 12, 13 – 19, 20 – 26 

เดือน มิถุนายน 2561 3 – 9, 17 – 23 

เดือน กรกฎาคม 2561 24 – 30  (ติดต่อสอบถามราคา) 
 

 
อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 84,999.- 52,999.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 80,999.- 50,999.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 72,999.- 45,999.- 



 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 63,999.- 39,999.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 12,900.- 12,900.- 
 

*** รวมค่า วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน  *** 
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ 

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์** 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซีแลนด์ * วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที 
2. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่ในกรณี
ใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เน่ืองจากบริษทั
มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5.การช าระเงินใหผ้า่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรด
เกบ็ใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพ่ือยืนยนั 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิก
การเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
  
  
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯยินดี
คืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ 
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดกต็าม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง           
5. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด   
6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 
การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคน
เขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูก
ปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

หมายเหตุ บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษทัฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสิีทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ  
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทัฯก ากบัเท่าน้ัน 

 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 
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