แกรนด์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ 12 วัน (TG)
อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – หมู่บา้ นไวรากิ - ทะเลสาบเทาโป – เวลลิงตัน – เบล์แนมม์ – ไคคูรา่
ไคร้สท์เชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ - ฟ็ อกซ์ กลาเซียร์ – เกรย์เมาท์
เยือนเมืองโรโตรัว ดินแดนของชาวเมารี เมืองแห่งพลังความร้อนใต้พิภพ
พลาดไม่ได้กบั การเยีย่ มชมสถานที่ถ่ายทาหนังไตรภาคฟอร์มยักษ์
THE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBIT
นาท่านแช่น้ าแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาก ณ หมู่บา้ นไวรากิ
ชมไร่ไวน์และลิ้ มรสไวน์มาร์ลโบโรชั้นเลิศ จากแหล่งผลิตรายใหญ่ของนิวซีแลนด์ เมืองเบล์แนมม์
เยีย่ มชมธารน้ าแข็งฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่มีความยาวกว่า 13 กิโลเมตร
นั ่งรถไฟสาย TRANZALPINE 1 ใน 6 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
พิเศษ! พักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก โรงแรม HERMITAGE
ซึ่งเป็ นโรงแรมที่ต้งั อยูใ่ นทาเลที่ดีที่สุด ได้เห็นวิวเมาท์คุกแบบเต็มๆ
พิเศษ! บริการทุกท่านด้วยเมนูกุง้ ล็อบสเตอร์ และหอยเป๋าฮื้ อ
กาหนดการเดินทาง
24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
15.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จาก บริษทั เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จากัด จะคอย
ต้อนรับ และอานวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง
18.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 491
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง
10.45 น.

เที่ยง
บ่าย

เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ (AUCKLAND) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองอ็อคแลนด์
รับประทานอาหารกลางวันแบบติ่มซา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านชมเมือง อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ งของนิ วซีแลนด์
ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานู เกา เป็ นเมืองที่สาคัญทางด้าน
การค้า การศึกษา การเงินนาท่านชม ท่าเรือริมอ่าว ที่สวยงามเต็มไปด้วย
เรือนับร้อยลา ชม สะพานฮาร์เบอร์
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อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ซึ่งบน ถนนควีนส์ ซึ่งเป็ นแหล่งขายสินค้า
นานาชนิ ดให้ท่านได้เลือกซื้ อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิ วซีแลนด์อีกด้วย
จากนั้ น น าท่ า นขึ้ นชม หอคอยสกายทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่ สู ง ถึ ง 328 เมตร โดดเด่ น เป็ น
สัญลักษณ์สง่างามของอ็ อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็ นสิ่งปลูก สร้างที่ สูงที่ สุดในซี กโลกใต้ เปิ ด
ให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนี ยภาพรอบเมืองอ็อค
แลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของสกายซิตี้คอมเพล็กซ์
ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิ ดให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียก
ได้วา่ มีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารบนตึก SKY TOWER, ORBIT RESTAURANT
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรม SKYCITY HOTEL AUCKLAND หรือระดับเทียบเท่า
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
อ็อคแลนด์ – HOBBITON MOVIE SET – โรโตรัว – ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งมาทามาทา
(MATAMATA) (180 กิโลเมตร) เข้าชม หมู่บา้ น
ฮ อ บ บิ ท (HOBBITON MOVIE SET) สั ม ผั ส
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ บื้ อ ง ห ลั ง ข อ ง ส ถ า น ที่ ถ่ า ย ท า
ภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง THE LORD OF
THE RINGS และ THE HOBBIT ขอผูก
้ ากับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้ นที่อนั สวยงามของ
ฟาร์มเลี้ ยงแกะที่มีพื้นที่ มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาไคไมเรนจ์ (KAIMAI
RANGES) อันตระการตานาชมหมู่บา้ นฮอบบิ ทในภาพยนตร์ดังเรื่ อง THE HOBBIT มีจานวน 44 หลัง
แต่ละหลังออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงาม
หน้าบ้าน
เที่ยง
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคารภายในหมู่บา้ นฮอบบิท
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้ นนาท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องโรโตรัว (ROTORUA) (80 กิโลเมตร) เมืองที่ เต็ มไปด้วยพลัง
ความร้ อ นใต้ พิ ภ พที่ ช าวเมารี
อาศัย อยู่เป็ นจ านวนมาก เพราะ
เป็ นเมืองที่ มีความร้อนจากใต้ดิ น
ที่สามารถ ปรุงอาหารได้โดยการ
น าเนื้ อสัต ว์ไ ปฝั ง ในดิ น ที่ มี ค วามร้อ นสู ง จนกว่ า จะสุ ก อาหารนี้ ชาวเมารี เ รี ย กว่ า ฮัง งิ (HANGI)
นอกจากนี้ เมืองโรโตรัว ยังเป็ นเมืองท่องเที่ ยวที่ สาคัญ ของเกาะเหนื อที่ นักท่ องเที่ ยวนิ ย มมากที่ สุด
จากนั้นนาท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ
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คา่

การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่ งห่ม พร้อมชมบ่อน้ าพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้ น
จากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้ นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารคา่ ที่ปรุงแบบชาวเมารี (HANGI) พร้อมชมการแสดงจากชาวเมารี
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MILLENNIUM ROTORUA หรือระดับเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
โรโตรัว – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป - หมู่บา้ นไวรากิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่ งของเมือง
โรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆที่เดินเรียงรายบน
เวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความ
แตกต่างกันของสายพันธุต์ ่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ ารัก
ของการป้ อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการ
สาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู ้
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป (TAUPO LAKE) (90 กิโลเมตร) ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศนิ วซีแลนด์และเป็ นแหล่งที่อยูข่ องปลาเทร้าสีรุง้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
น าท่ า นชม ทะเลสาบเทาโป (TAUPO LAKE) เป็ นจุ ด หมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิ วซีแลนด์ ก็เนื่ องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ าใน
ทะเลสาบ ที่ เกิดจากการละลายของน้ าแข็งบนเทื อกเขา South Alps ซึ่ งได้กัด
กร่ อ นชั้ น หิ น อั น อุ ด มไปด้ว ยแร่ ธ าตุ ก่ อ นที่ จ ะไหลลงสู่ ท ะเลสาบและเมื่ อ
แสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ า สารละลายเหล่านี้ ก็สะท้อนแสงเกิดเป็ นสี เทอร์
ควอยซ์ที่ สวยงาม จากนั้ นนาท่ านชม น้ าตกฮู ก า้
(HUKA FALLS) อันงดงามของแม่น้ าไวคาโตผ่ า น
ช่ อ งเขาแคบ ๆ และข้ า มชั้ น หิ น สู ง 11 เมตร
กลายเป็ นน้ าตกที่ ส วยงามยามต้ อ งแสงแดด
นอกจากนี้ ยังให้ท่านได้ชมการ นั ง่ เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ ตื่นเต้นของเกาะเหนื อ
และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็ นกีฬายอดนิ ยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนั กท่องเที่ยวทัว่ โลกเมื่อ มา
เยื อนนิ วซี แ ลนด์ (รายการเจ็ท โบ๊ท และการกระโดดบัน จี้ เป็ นทัวร์น อกรายการส าหรับท่ า นที่
ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
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คา่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นไวรากิ (WAIRAKEI VILLAGE) เป็ นที่ต้งั ของบ่อน้ าแร่ธรรมชาติ ของ
ชาวเมารีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ ซิลิ
การ์ (SILICA), โซเดียม (SODIUM), โพแทสเซียม (POTASSIUM),
แมกนี เซียม (MAGNESIUM), เหล็ก (IRON), แคลเซียม(CALCIUM),
แมงกานี ส (MANGANESE), ลิเทียม (LITHIUM) และแร่ธาตุอื่นๆอีก
มากมาย ในอดีตชาวเมารีใช้บ่อน้ าแร่บริเวณนี้ เพื่อรักษาร่างกาย และฟื้ นฟูร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรง อิสระให้ท่านได้ แช่น้ าแร่ ในบ่อน้ าแร่ ด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะและอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ทาให้ท่านรูส้ ึกผ่อนคลาย เลือดลมไหลเวียนดี
จากนั้นให้ท่านได้เดินชม WAIRAKE TERRACES WALKWAY เส้นทางเดินชมบ่อน้ าแร่ ที่มีความสูง
ลดหลัน่ กันไปอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านแช่น้ าแร่ และเดินชมบ่อน้ าแร่ จนกระทัง่ สมควรแก่เวลา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรม WAIRAKEI RESORT หรือระดับเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
หมู่บา้ นไวรากิ - เวลลิงตัน – ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเวลลิงตัน (WELLINGTON) (380 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศ
นิ วซีแลนด์ ตั้งอยูบ่ ริเวณปลายสุดของเกาะเหนื อ จัดได้วา่ เป็ นเมืองหลวงที่อยูใ่ ต้ที่สุดของโลก และเป็ น
ศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของประเทศ และเป็ นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนื อ และเกาะ
ใต้ของนิ วซีแลนด์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ชมเมืองเวลลิงตัน ผ่านชม อาคารรัฐสภาที่เป็ นรูปรวงผึ้ ง หอสมุดแห่งชาติและอาคารสถานี
ร ถ ไ ฟ เ ก่ า แ ก่ ที่ ส ว ยง า ม เ ข้ า ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ท ป า ป า (TE PAPA
TONGAREWA) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของนิ วซีแลนด์ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมา และวัฒนธรรมของประเทศนิ วซีแลนด์ รวมถึงเรื่องราวต่างๆ
ของชาวเมารีอีกด้วย โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็ นโซนเวลา อดี ต ปั จจุบนั
และโลกอนาคต ภายในพิพิธ ภัณฑ์มีการนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ที่
ทันสมัย และกิจกรรมต่างๆให้ท่านได้เพลิดเพลิน
จากนั้ นน าท่ า นขึ้ น รถรางไฟฟ้ าสู่ ย อดเขา
วิคตอเรีย ท่านสามารถสูดอากาศอันบริสุทธิ์บน
ยอดเขา และชมทัศนี ยภาพอันกว้างไกลของเมือง
เวลลิงตัน บ้านเมืองที่ต้งั อยูบ่ นเนิ นเขา วิวของอ่าว
ที่จะเห็นเรือน้อยใหญ่เข้าเทียบท่าเรือน้ าลึก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนยอดเข้าวิคตอเรียจนกระทัง่ ได้
เวลาอันสมควร
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รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน พิเศษ! เมนู หอยเป๋าฮื้ อรสเลิศ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรม NOVOTEL WELLINGTON หรือระดับเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
เวลลิงตัน – พิคตัน - เบล์แนมม์ – ชมไร่องุ่นและโรงบ่มไวน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ
08.15 น.
นาท่านเดิ นทางสู่ ท่าเรือเมือ งพิคตัน เกาะใต้ประเทศนิ วซี แลนด์
โดยเรื อ เฟอร์รี่ ข้า ม ช่ อ งแคบคุ ก (COOK STRAIT) ให้ท่ า นได้
พักผ่ อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และเพลิดเพลิ นไปกับทัศนี ย ภาพ
สองระหว่างการเดิ นทาง บนเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่ มีสิ่งอานวย
ความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ ห้องดูทีวี ร้านอาหาร และห้องเด็กเล่น
11.30 น.
เดินทางถึงท่าเรือ เมืองพิคตัน (PICTON) เมืองขนาดเล็ก ที่มีประชากรเพียง 3,600 คน และเป็ นเมือง
ท่าของเรือเฟอร์รี่ที่วิ่งระหว่างเกาะเหนื อและเกาะใต้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองพิคตัน เมืองท่าริมทะเล อันมีเสน่ หแ์ ห่งนี้ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเบล์แนมม์ (BLENHEIM) (30 กิโลเมตร) แหล่งปลูกไวน์ที่ใหญ่
ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเขตมาร์ลโบโร (MALBOROUGH) ซึ่งเป็ น
แคว้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกองุ่นขาวพันธุโ์ ซวีญยอง บลอง
(SAUVIGNON BLANC) เพื่ อทาไวน์ ได้อย่างดี เยี่ยม เมื่อเดิ นทางถึ ง
เมื อ งเบล์ แ นมม์ น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ ไร่ ไ วน์ BRANCOTT
VINEYARD ผู ้ผ ลิ ต ไวน์ ร ายใหญ่ ที่ สุ ด ในนิ ว ซี แ ลนด์ ใ ห้ท่ า นได้เ รี ย นรู ้เ กี่ ย วกั บ ประวัติ ค วามเป็ นมา
กระบวนการผลิตไวน์ช้นั เลิศระดับพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุด์ ี กรรมวิธีที่
พิถีพิถนั และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม พร้อม ชิมไวน์ช้นั เลิศ (WINE TASTING) ให้ท่าน
ได้ผ่อนคลายในบรรยากาศสวนที่ร่มรื่นบนเนิ นเขาที่สามารถมองเห็นไร่องุ่นได้สุดลูกหูลกู ตา
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั SCENIC HOTEL MARBOROUGH หรือระดับเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
เบลนไฮม์ – ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิรช์ – ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นน าท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องไคคู ร่ า
(KAIKOURA) (130 กิ โ ลเมตร ) ซึ่ ง เป็ นเมื อ ง
เล็กๆน่ ารักริมฝั ่งทะเลทางตะวันออก ในอดี ต
เมืองแห่งนี้ เป็ นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่า
คา่
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ปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 – 1922 และยังเป็ นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับการเพาะปลูกและ
เลี้ ยงแกะ นาท่านชมแมวน้ าบริเวณ OHAU POINT SEAL COLONY เป็ นแหล่งที่มีแมวน้ าขนปุย (FUR
SEAL) ขึ้ นมานอนอาบแดดบนก้อนหิน หรือบนทางเดินไม้ที่ลด
ั เลาะอยูต่ ามชายฝั ่ง โดยท่านสามารถ
ชมความน่ ารักของแมวน้ าขนปุยได้อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู กุง้ ล็อบสเตอร์ ท่านละ 1 ตัว
บ่าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิรช์ (CHRISTCHURCH) (185 กิโลเมตร) เป็ นเมืองที่ได้รบั
อิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็ นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้
ประเทศนิ วซี แ ลนด์ มี แ ม่ น้ า เอวอนไหลผ่ า นตั ว เมื อ งก่ อ ให้เ กิ ด
ทัศนี ยภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุ กสาย และสวนดอกไม้
สวยงามอยู่ทัว่ เมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น Garden
City of the World ทาให้เมืองนี้ ขึ้ นชื่ อเรื่ องความบริ สุทธิ์ และใกล้ชิด
กับ ธรรมชาติ เดิ น ทางถึ ง เมื อ งไคร้ส ท์เ ชิ ร์ช น าท่ า น ชมเมื อ งไคร้ส ท์เ ชิ ร ์ช ที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ า
เป็ น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชม ศาลาว่าการประจาเมือง และความงามของ
แม่น้ า เอวอน (AVON) ที่ ไ หลผ่ า นกลางเมื อ งอย่า งสงบเยื อ กเย็ น
ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่
เหนื อน้ า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผูด้ ีไม่มีผิด จากนั้นนา
ท่ า นผ่ า นชมเมื อ งไคร์ ส เชิ ร์ ช น าท่ า นเข้า ชม สวนโบทานิ ค
(BOTANIC GARDEN) ซึ่ งอยู่บริ เวณใกล้ๆ กับพิ พิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ นั บว่าเป็ นปอดของเมืองไครส์
เชิรช์ นอกจากความเขียวชะอุ่มและกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้ นมาเดินเล่น ออกกาลัง
กายและพักผ่อน โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น ที่จะมีดอกไม้ผลิบานอย่างสวยงามมาก จนกระทัง่
สมควรแก่เวลา
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ไคร้สท์เชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก
เข้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (280 กิโลเมตร) ท่านจะได้ชม ทะเล
สาบที่มีสีเขียวอมฟ้ า ที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ได้รบั การ
ยกย่องให้เป็ นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิ วซีแลนด์เพราะความสวยงาม
แบบที่ สุ ด ของที่ สุ ด บนพื้ นที่ ก ว้า งใหญ่
ประมาณ 83 ตารางกิ โ ลเมตร ตั้ง อยู่สู ง
จากระดับ น้ า ทะเลประมาณ 700 เมตร
น้ าในทะเลสาบยังคงสี เทอควอยซ์ซึ่ ง จะ
เห็นได้ชดั เจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิ วน้ า
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เที่ยง
บ่าย

สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ที่น้ าชะลง มาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานัน่ เองที่สร้างโทนสีฟ้า
สวยๆ ให้กั บ ทะเลสาบแห่ ง นี้ ชม โบสถ์ข องคนเลี้ ยงแกะแสนดี (CHURCH OF THE GOOD
SHEPHERD)” เป็ นโบสถ์ห ลังเล็ ก และเล็ ก ที่ สุ ดในนิ ว ซี แ ลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้าย
กระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ต้งั อยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทาให้โบสถ์หลังนี้ เหงาเลย เพราะ
ตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกไม่ได้ขาด ชื่อของโบสถ์ ได้มาจาก
คาที่ใช้เรียก ‘พระเยซู’ ว่าเป็ นคนเลี้ ยงแกะที่แสนดี ตามคติในพระคัมภีรใ์ หม่ของคริสต์ศาสนา ประกอบ
กับดินแดนเกาะใต้ในแถบนี้ อาชีพเกษตรกรรมเลี้ ยงแกะเป็ นอาชีพและรายได้หลักนาความเจริญมาสู่
ภูมิภาคนี้ เป็ นอย่างมากจนคนเลี้ ยงแกะทั้งหลายสมควรได้รบั การยกย่องเชิดชูดว้ ย ศาสนสถานอันมี
ที่ ต้ังที่ น่าประทับใจแห่งนี้ ใกล้ๆกันยังมี อนุ สาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ (SHEEPDOG MEMORIAL) สร้าง
ด้วยทองสาริด สร้างไว้เพื่อเป็ นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู ้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้ งใจดี
ว่าพื้ นที่อนั กว้างใหญ่ไพศาลที่ ได้กลายมาเป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของชาวบ้านถึ งทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้
นี่ เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทากิน จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK) (100 กิโลเมตร)
ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ แห่งแนวเทือกเขาเซาท์เทิรน์ แอลป์ เพื่อพบกับ ยอดเขา
เม้าท์คุก ที่ ก่ อนนั้ นชนเผ่ าเมารี โ บราณเรี ย กชื่ อภูเขาแห่ง นี้ ว่า “เอารังกิ ” ที่ มีความหมายว่า
“ภูเขาสูงเทียมเมฆ” และพวกเขายังถือว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บน
ปลายยอดเขา เดิ นทางถึ ง อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก นาท่ าน ชมวิ วเมาท์คุก ซึ่ งตั้ง อยู่ใ น
อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จัดว่าเป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิ วซีแลนด์ ซึ่งสูงถึง 3,754 เมตร
ทาให้นักปี นเขาจานวนมาก ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิต ยอดเขาแห่งนี้ ให้ได้สกั
ครั้งในชีวิต อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
จากนั้นนาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั HERMITAGE MT.COOK : Private Bag, Aoraki Mount Cook
Alpine Village, New Zealand. Tel. +64 3 435 1809 Fax: +64 3 435 1879
http://www.hermitage.co.nz/en/contact-us

คา่

รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู
ไม่ว่าจะเป็ นแซลมอนเนื้ อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้ อแกะแสนอร่อย
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
เมาท์คุก – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์ – ชมเมือง
นั ่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องครอมเวล (CROMWELL) (200 กิโลเมตร) เมืองแห่งสวน
ผลไม้ที่สาคัญของนิ วซี แ ลนด์ เช่น แอปเปิ้ ล
พี ช แพร และ เชอร์รี่ จากสวนของ MRS.
JONES ที่มีพื้นที่ถึง 250 เอเคอร์ หรือ 625 ไร่
โดยมีผลผลิตจากผลไม้ กว่า 15 ชนิ ดโดย มี
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แอปเปิ้ ลและพีชมากที่สุด แต่ผลไม้ที่ทารายได้ให้มากที่สุดคือ เชอร์รี่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อผลไม้
สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิ ดต่างๆ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN) (60 กิโลเมตร) “เมืองหลวงแห่งการ
ผจญภัย” เป็ นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนิ นเขา นอกจากนี้ ยังอยู่ริมทะเลสาบวาคาติ ปู (WAKATIPU) และโอบ
ล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็ นสวรรค์ของผูท้ ี่ชื่นชอบความท้า
ทายและการผจญภัยทุกชนิ ดในทุกฤดูกาล ปั จจุบนั ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็ นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่อง
ของทิวทัศน์ที่งดงาม ระหว่างทางแวะชม การกระโดดบันจี้ จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รบั ความนิ ยม
เป็ นอย่างมาก หรือ สนุ กสนานกับการนั ง่ เรือเร็วเจ็ทโบ้ท (การกระโดดบันจี้ และนัง่ เรือเร็ว สาหรับ
ท่านที่ตอ้ งการจะร่วมสนุ กกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงามให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีรา้ นค้ามากมายให้ท่านได้เลือก
ซื้ อของที่ระลีกและสินค้าพื้ นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
จากนั้ น น าท่ า นขึ้น กระเช้า กอนโดล่ า สู่ ย อดเขาบ็ อ บส์พี ค (SKYLINE
GONDOLA) เป็ นกระเช้าที่ นัง่ ได้ 4 คนระยะทางขึ้ นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สม
ั ผัสความสวยงาม
ของเมืองควีนส์ทาวน์ ในอีกมุมมอง
ที่ ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือน
ที่ ป ลูก สร้า งตามไหล่ เ ขาพร้อมกับ
ท ะ เ ล ส า บ ว า ค า ที ปู ที่ ส ว ย ง า ม
สวยงาม ด้านล่าง อิสระให้ท่านเดิน
ชมทัศนี ยภาพของเมืองควีนส์ทาวน์
จากมุมสูง พร้อมเก็บ ภาพความประทับใจ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คา่
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอัน
สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามคา่ คืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็ นแซลมอน
เนื้ อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้ อแกะที่เป็ นเมนู ที่ไม่ควรพลาด
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN หรือระดับเทียบเท่า
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานากา - ฮาส – ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวานากา (WANAKA) (70
กิโลเมตร) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวานากา นาท่าน
แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุด
แห่งหนึ่ งของประเทศนิ วซี แ ลนด์ ระหว่างทางให้
ท่านได้ แวะชมห้องน้ าสมัยโรมันที่ PUZZLING WORLD เมืองมหัศจรรย์ของเล่น
AlwaysVacationTour | TAT License No. 11/06470
8/68 Chuan Chuen Modus Vibhavadi Vibhavadi-Rangsit Rd. Sanambin,Don Muang Bangkok 10210
Tel : (02) 192 5281 | Fax : (02) 192 5282 | Email : info@alwaysvacationtour.com | www.AlwaysVacationTour.com

จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางต่ อ สู่ เมื องฮาส (HAAST) (140 กิ โ ลเมตร ) ซึ่ งแต่ เดิ มใช้เป็ นเส้นทางการ
เดิ นทางของชาวเมารี โดยเดิ นทางเป็ นแรมเดื อนและต่อสูก้ ับสภาพอากาศหนาวเย็ น เพื่อแสวงหา
แหล่งกาเนิ ดหินสีเขียว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ ธารน้ าแข็งฟ๊ อกกลาเซีย (120 กิโลเมตร) อิสระท่านชื่นชม
ธารน้ าแข็ ง ฟ๊ อกกลาเซี ย จนกระทัง่ ได้เวลาอัน
สมควร นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องฟรานซ์ โจเซฟ
(FRANZ JOSEF) (30 กิโลเมตร) เป็ นเมืองเล็กๆ
ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ าแข็ง จึงทาให้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดของฝั ่งตะวันตกแห่งนี้ ธารน้ าแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยาน
แห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็ อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ของธารน้ าแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปก
คลุมอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ าแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้
เดินทางถึง เมืองฟรานซ์ โจเซฟ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั SCENIC FRANZ JOSEF GLACIER หรือระดับเทียบเท่า
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
ฟรานซ์ โจเซฟ – เกรย์เมาท์ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางต่ อ สู่ เมื องเกรย์เมาท์ (GREYMOUTH) (180 กิ โ ลเมตร ) เมืองเล็ ก ๆ ที่ มี
ประชากรประมาณ 10,000 คน ตั้งอยูท่ ี่ปากเมืองน้ าเกรย์ ทางฝั ่งตะวันตกของ
ประเทศนิ วซีแลนด์ เป็ นศูนย์กลางทางการค้าของเขตนี้ และเคยเป็ นเมืองที่นัก
ขุดทองตั้งหลักแหล่งเพื่อหาทอง จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองไคร้สท์เชิรช์
13.45 น.
นาท่าน นั ่งรถไฟสาย TRANZALPINE ซึ่งวิ่งระหว่างฝั ่งตะวันออกกับฝั ่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไคร้สท์
เชิรช์ กับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสาย
นี้ ได้ชื่ อ ว่า เป็ น เส้น ทางรถไฟหนึ่ ง ในหก
เส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็ นรถไฟสาย
เดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม.
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนี ยภาพอันงดงามที่สุดในนิ วซีแลนด์
ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชม น้ าตกสายไหมที่ เกิดจากการละลายของหิมะ
บนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
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18.05

เดินทางถึง เมืองไคร์สเชิรช์
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
ไคร้สท์เชิรช์ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (PACKED BREAKFAST)
09.00 น.
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอ็อคแลนด์ (AUCKLAND) โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์
NEWZEALAND) เที่ยวบินที่ NZ 530
10.20 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ
13.10 น.
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
20.25 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
น.

(AIR

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั ่นใจไม่ผิดหวัง *****

*** หมายเหตุ *** การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้ บริษัท
เป็ นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ
หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่
จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

G.NEW ZEALAND NORTH-SOUTH ISLAND 12D (TG) Reign
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GRAND NEW ZEALAND NORTH-SOUTH ISLAND (TG/NZ)

อัตราค่าเดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
158,800 บาท
เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
142,800 บาท
เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)
134,800 บาท
เด็ก อายุตา่ กว่า 4 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
127,800 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่ม
30,800 บาท
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผูร้ ่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน
อัตรานี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญงาน คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
• ค่าทิปคนขับรถ
• น้ าดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
อัตรานี้ ไม่รวม • ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พกั
(เนื่ องจากโรงแรมที่นิวซีแลนด์ส่วนมากไม่ค่อยมีพนักงานยก
กระเป๋า หรือมีน้อยมาก ถ้ามีกรุป๊ เข้าเวลาเดียวกันหลายกรุ๊ป อาจต้องรอกระเป๋านาน)
• ค่าวีซ่า // วีซ่ากรุป
๊ 3,350 บาทต่อท่าน , วีซ่าเดี่ยว 5,650 บาทต่อท่าน ,

วีซ่าครอบครัว 5,650 บาทต่อ 1 ชุดคาขอ (จากัดบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี / ไม่เกิน 4 ท่านต่อ 1 ชุด)
<< หมายเหตุ : ราคาค่าวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ณ วันที่ยนื่ คาขอ ขึ้ นอยูก่ บั สถานทูต ซึ่งอาจ
ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า >>>
กรุณาส่งสาเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษทั ฯ พร้อมชาระเงินค่ามัดจา
ท่านละ 50,000 บาท สาหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
(หากไม่ชาระภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทาการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจาทันที)
การจอง และชาระเงิน

การไม่รบั จองทัวร์ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ผูส
้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
• ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
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หมายเหตุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั

จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่
รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
• รายการนี้ เป็ นเพียงการเสนอราคาที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารอง
ที่นัง่ กับสายการบิน และโรงแรมที่พกั อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋าเดินทาง

กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจาแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกาหนดวันที่ทาการยกเลิก
ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทางานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็ นจริง (ถ้ามี) ***
•
•
•
•

ยกเลิกก่อน
ยกเลิกก่อน
ยกเลิกก่อน
ยกเลิกก่อน

31-60
15-30
8-14
1-7

วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ

เก็บ 50% ของค่ามัดจาทั้งหมด
เก็บค่ามัดจาทั้งหมด
เก็บ 50% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
เก็บ 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกาหนดวันที่ระบุขา้ งต้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่ และขอคิดค่าใช้จา่ ยในการยกเลิกตามความเป็ นจริง
เนื่ องจากเป็ นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่ น
และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทาการยกเลิกได้ )
การโอนเงิน

ผ่านธนาคาร บริษทั เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

*** บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพดินฟ้ าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ***
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เอกสารใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านิ วซีแลนด์
 หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 รูปถ่ายสีขนาด 1 ½ นิ้ ว หรือ 2 นิ้ ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น)
 สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ท้งั เบอร์บา้ น และมือถือ
 ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบหย่า (ถ้ามี) หรือสาเนาสูติบต
ั ร ในกรณีเป็ นเด็กตา่ กว่า 15 ปี
 ข้าราชการ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ 1 ชุด
 ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่ (ตัวจริง -เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือแม้แต่ขา้ ราชการ หนังสือ
รับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันที่เริ่ม
ทางาน หรือ ในกรณีเป็ นเจ้าของธุรกิจ ต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัทที่คดั มาไม่ตา่
กว่า 3 เดือน


หลักฐานการเงิน สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตวั จริง และสาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกและหากมีการต่อเล่มสอง กรุณาสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกพร้อมปรับสมุดเงินฝากของ
ท่าน ณ วันปั จจุบนั ที่สุด



เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง -เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และเซ็นชื่อ 1 ชุด
เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดา
จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ซึ่งหนังสือ
ยินยอมจะต้องออกจากทางอาเภอเท่านั้น )
วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ตดิ ในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
กรณีที่ผเู ้ ดินทาง มีตั ๋วเอง หรืออยู่ตอ่ ไม่กลับพร้อมกรุป๊ ต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยว







AlwaysVacationTour | TAT License No. 11/06470
8/68 Chuan Chuen Modus Vibhavadi Vibhavadi-Rangsit Rd. Sanambin,Don Muang Bangkok 10210
Tel : (02) 192 5281 | Fax : (02) 192 5282 | Email : info@alwaysvacationtour.com | www.AlwaysVacationTour.com

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
1. ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย)...............................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................
2. สถานภาพโสด แต่งงาน
จดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
3. ที่อยู.่ .....................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น...........................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................................
4. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน/ สถานศึกษา
(ภาษาไทย)...............................................................................................................................................................
5. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน/ สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน/ สถานศึกษา
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. ตาแหน่ งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................
โทรศัพท์..............................................................................................................................................................
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ).........................................................................................................
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้ มาก่อนหรือไม่ เคย
ไม่เคย
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