นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน
ไคร้สท์เชิรช์ - ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็ อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน
ชมธารนา้ แข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ
นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ช่ือดัง
ชมปราสาทลาร์นคั แห่งเดียวของนิวซีแลนด์

พิเศษ!! ลิ้มรสกุง้ มังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ขอนำท่ำนเดินทำงสูป่ ระเทศนิวซีแลนด์ ประเทศทีม่ คี วำมงดงำมของธรรมชำติไม่รลู้ มื และนำท่ำนเทีย่ วชมสถำนทีข่ น้ ึ
ชือ่ ของเกำะใต้ ดังนี้
เทคาโป
ชมทะเลสำบทีม่ สี เี ขียวอมฟ้ ำ ซึง่ สีพเิ ศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ ำแข็งของภูเขำทีม่ ี
หิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงสูท่ ะเลสำบ
เม้าท์คกุ
ยอดเขำเม้ำท์คกุ ทีม่ เี ทือกเขำสูงถึง 3,755 เมตร ยอดเขำทีส่ งู ทีส่ ดุ ของนิวซีแลนด์
ควีนส์ทาวน์
เมืองทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสำบวำคำทีปู เมืองในฝั นของนักท่องเทีย่ ว ดืม่ ดำ่ กับควำมงำมของ
เมืองควีนส์ทำวน์ ล่องเรือไปบนทะเลสำบกับเรือกลไฟโบรำณ ชมกำรตัดขนแกะและสุนขั
ต้อนแกะ
ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์

วานาก้า

ดันนี ดิน

โออามารู

ไคร้สท์เชิ รช์

ธำรน้ ำแข็งชือ่ ดังของประเทศ ทีนั่ บวันจะหำชมได้ยำกยิง่ เนือ่ งจำกสภำวะโลกร้อน ซึง่ ธำรน้ ำแข็งนี้
จะไหลลงสูห่ บุ เขำเบื้องล่ำงเกิดเป็ นทัศนียภำพอันงดงำมบนฝั ง่ เวสต์โคสต์ ชมควำมงำมของ
ทะเลสำบวำนำก้ำทีง่ ดงำมรำวกับภำพวำด และนังรถไฟสำยโรแมนติ
่
กทรำนซ์อลั ไพน์เอ๊กซ์เพรส
เมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ แต่ววิ ไม่แพ้เมืองอืน่ ๆ เลย เมือ่ มำถึงเมืองนี้นักท่องเทีย่ วหลำยต่อหลำยคน
ต้องแวะเวียนมำถ่ำยรูปทีท่ ะเลสำบวำนำก้ำ ทะเลสำบทีส่ วยงำมถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขำลูกใหญ่
ทำให้บรรยำกำศโดยรอบนัน้ ดูสงบและสบำยตำเป็ นอย่ำงมำก
เมืองท่องเทียวที
่ ได้
่ รบั กำรขนำนนำมว่ำเป็ น "สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ " เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีมี่
ชือ่ เสียงซึง่ ตัง้ อยู่ในเขตโอทำโกบนเกำะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยที ่
เก่ำแก่ทสี ่ ดุ ของนิวซีแลนด์ คือ มหำวิทยำลัยโอตำโก้อกี ด้วย
เมืองสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ ด้วยอำคำรตำมแบบสถำปั ตยกรรมเก่ำทีไ่ ด้รกั ำรอนุรกั ษ์ไว้อย่ำง
สวยงำม

เมืองอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ ชมควำมงำมของพฤกษศำสตร์ ชมยอดเขำแคชเมียร์ ทีท่ ำ่ น
สำมำรถมองเห็นเมืองไคร้สท์เชิรช์ ได้ทงั ้ เมือง ชมควำมงำมของแม่น้ ำเอว่อน

กาหนดการเดิ นทาง 23-31 มี.ค. / 06-14 เม.ย. / 12-20 พ.ค.2562
วันแรก
09.00 น.

12.15 น.
15.45 น.
19.50 น.

ปรับราคาทัวร์
25 ธ.ค.2561

กรุงเทพฯ-สิ งคโปร์
คณะฯพร้อมกันทีส่ นามบินนานาชาติสวุ รรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K8-20
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระ
นาท่านเหินฟ้ าสูป่ ระเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 975
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ297

วันที ส่ อง
10.40 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ส่ าม
เช้า

กลางวัน

ไคร้สท์เชิ รช์ -เทคาโป
เดินทางถึง เมือง ไคร้สท์เชิ รช์ เกาะใต้ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมือง จากนัน้ นาท่านนาท่านชมเมืองที่
ได้ชอ่ื ว่าเป็ น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจา
เมือง ชมความงามของแม่น้าเอว่อน (โดยทัวร์จะไม่พาไปบริเวณทีเ่ ป็ น Red Zone) จากนัน้ นาท่านชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเขาแคชเมียร์ฮลิ ล์ ซึง่ ท่านสามารถชมทัศนียภาพของนครไคร้สท์เชิรช์ ได้ทงั ้
เมืองจากยอดเขานี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” นาท่านชมสวนโบทานิ ค Botanic
Garden สวนพฤกษศาสตร์ ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1863 ด้วยการปลูกต้นโอ๊คอังกฤษ ในปั จจุบนั ได้
กลายเป็ นสวนขนาดใหญ่ และมากมายด้วยดอกไม้นานาพันธุห์ ลากสีสนั และมีแม่น้าเอวอนล้อมรอบ
นอกจากเรือล่องชมแม่น้าแล้วเราจะเห็นเป็ ดและนกมาร่วมแจมด้วยชมความงามของแม่น้าเอว่อน
(โดยทัวร์จะไม่พาไปบริเวณทีเ่ ป็ น Red Zone)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิ รช์ -นัง่ รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ เอ็กซ์เพรส-โฮกิ ติกะ-ฟรานซ์โจเซฟ-ฟ๊ อกซ์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินสูส่ ถานีรถไฟไคร้สท์เชิรช์ เพือ่ ขึน้ รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ เอ็กซ์เพรส Tranz
Alpine Express ซึง่ วิง่ ระหว่างฝั ง่ ตะวันออกกับฝั ง่ ตะวันตกเชือ่ มระหว่างไคร้สท์เชิรช์ กับเมืองเกรย์
เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชอ่ื ว่าเป็ นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก เป็ นรถไฟ
สายเดียวทีเ่ ชือ่ มผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม.ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอัน
งดงามทีส่ ดุ ในนิวซีแลนด์ซง่ึ โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้าตกสายไหมทีเ่ กิด
จากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง เป็ นเขต
อุทยานแห่งชาติทม่ี เี นื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้
ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพือ่ ใช้เป็ นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิรน์
แอลป์ ไปยังไคร้สท์เชิรช์ ให้ทา่ นชมทัศนียภาพอันงดงามจนกระทังเดิ
่ นทางถึงสถานีอาเธอร์พาส
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองโฮกิ ติกะ เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวในอดีตใช้เป็ นอาวุธ
และนามาทาเป็ นเครือ่ งรางของขลัง ของชาวเมารี ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ เพือ่ เป็ นของฝาก (หากจะดีทส่ี ดุ
ต้องให้คนอืน่ ซือ้ ให้หรือซือ้ ให้บุคคลอืน่ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คา่
วันที ส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ห่ ้า
เช้า

นาท่านเดินทางสูเ่ มืองฟรานซ์ โจเซฟ เมืองเล็กๆ ทีม่ ชี อ่ื มากในเรือ่ งธารน้าแข็ง จึงทาให้เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของฝั ง่ ตะวันตกแห่งนี้ ธารน้าแข็งทีม่ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ สองแห่งภายในอุทยาน
แห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็ อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ของธารน้าแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทัง้ สองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณทีม่ หี มิ ะปก
คลุมอยูต่ ลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้วา่ ไม่มที ใ่ี ดในโลกทีจ่ ะสามารถเข้าถึงธารน้าแข็งได้งา่ ยดายเช่นนี้
ก่อนนาท่านเดินทางสูธ่ ารน้าแข็งฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ อิสระท่านชืน่ ชมธารน้าแข็งฟ๊ อกซ์กลาเซีย
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม หลังอาหารให้ทา่ นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ฟ็ อกซ์-วานาก้า-Puzzling World - ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางผ่านเมืองฮาส Haast ซึง่ แต่เดิมใช้เป็ นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดย
เดินทางเป็ นแรมเดือนและต่อสูก้ บั สภาพอากาศหนาวเย็น เพือ่ แสวงหาแหล่งกาเนิดหินสีเขียว ผ่าน
เขตเวสต์โคสต์ หรือบริเวณ ฝัง่ ภาคตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ สู่เมืองวานาก้า Wanaka ให้
ท่านชมทิวทัศน์แสนงดงามราวกับภาพวาดของทะเลสาบวานาก้า ชมเมืองเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสาบ
ทีง่ ดงามราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานาก้าทีง่ ดงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่าง
ทางนาท่านชมห้องน้าสมัยโรมันที่ Puzzling World เมืองมหัศจรรย์ของเล่นโลกปริศนาของ สจ๊วต
แลนด์สโบโรฟ์ ให้ทา่ นได้ทอ่ งแดนพิศวงและโลก 3 มิติ ภาพจาลองหรือภาพลวงตาทีแ่ ปลกและ
แตกต่างจากความเป็ นจริง เป็ นสถานทีท่ อ่ี อกแบบมาให้ทา่ นได้ทดลองสมองและท้าทาย
ความสามารถ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสาบวาคาทีปู
ทะเลสาบแสนสวยทีล่ อ้ มรอบด้วยต้นหลิวและเป็ นเมืองท่องเทีย่ วอันดับ 1 ของเกาะใต้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ -ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตดั ขนแกะ-Skyline Gondola
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรือเพือ่ นาท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw ทีม่ อี ายุเก่าแก่
กว่าเกือบร้อยปี ซึง่ ในอดีตเคยใช้เป็ นเรือขนถ่านหิน และยังใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงในการแล่นเรืออีก
ด้วย และยังใช้มาจนถึงปั จจุบนั ท่านสามารถเดินชมภายในเรือทีม่ เี ครือ่ งยนต์แบบโบราณ พร้อมรับ
ฟั งเพลงขับกล่อมจากเปี ยโนอันแสนไพเราะ ให้ทา่ นชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ห่ ก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

(ในช่วงเดือน พ.ค.-ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยุดให้บริ การเพือ่ ปรับปรุงเรือให้อยู่ในสภาพที ่
สามารถต้อนรับนักท่องเที ย่ วได้อย่างยาวนาน ดังนัน้ ในช่วงเดือนดังกล่าว จะโดยสารเป็ นเรือ
ชนิ ดอืน่ ข้ามไปยังเกาะวอลเตอร์พีคแทน) จนกระทังถึ
่ งวอลเตอร์พีคฟาร์ม Walter Peak Farm
Tour ชมการแสดงการตัดขนแกะ และสุนขั ต้อนแกะแสนรูส้ ายพันธุฮ์ นั เตอร์คอลลี่ ซึง่ จะใช้สายตาใน
การควบคุมฝูงแกะ พร้อมกับการให้อาหารแกะแสนน่ารักทัง้ หลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบีบคี วิ
นาท่านโดยสารเรือกลับสูค่ วีนส์ทาวน์ จากนัน้ นาท่าน นัง่ กระเช้าสกายไลน์ กอนโดล่าไรด์ Skyline
Gondola Ride ขึน้ สูย่ อดเขาบ๊อบส์พคี ทีม่ คี วามสูงกว่า 700 เมตร ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับการชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของตัวเมืองควีนส์ทาวน์และวิวอันสวยงามราวภาพวาดของทะเลสาบวาคาติปู
ทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาจากจุดชมวิวบนยอดเขาบ๊อบส์พคี จากนัน้ อิสระให้ทา่ นชมเมืองและช้อปปิ้ งสินค้า
จากย่านตัวเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้ มรสเป๋าฮื้อทะเลใต้
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ -ครอมเวลล์-ดันนี ดิน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ทา่ นแวะซือ้ ผลไม้สดนานาชนิดของนิวซีแลนด์ (ตามฤดูกาล)
แยมผลไม้ ช็อคโกแล็ต ขนมอบแห้ง หรือชิมไอศครีมโฮกีโ้ ปกี้ และอืน่ ๆ ก่อนเดินทางสู่ เมืองดันนี
ดิ น อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่าเป็ น "สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ " เมือง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงในเขตโอตาโก้ บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเมืองดันนีดนิ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมและถ่ายรูปกับสถานี รถไฟแห่งดันนี ดิน Dunedin Railway Station ได้ชอ่ื ว่าเป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของเมือง ตัง้ อยูใ่ นจัตุรสั แอนแซค มีศลิ ปะก่อสร้างแบบ Flemish ลักษณะเด่น
คือ หินทีใ่ ช้ในการก่อสร้างเป็ นหินบะซอลต์สดี าทีเ่ กิดจากการระเบิดของภูขาไฟ ทางด้านใต้ของสถานี
มีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรปู แบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ทต่ี อ้ งมีหอนาฬิกาอยู่
ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของอาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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ดันนี ดิน-โรงงานผลิ ตเบียร์-ปราสาทลาร์นัค-โออามารู
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านสูโ่ รงงานผลิ ตเบียร์ชื่อดังของนิ วซีแลนด์ ที่ Speights Brewery ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ใน
นิวซีแลนด์ นาท่านชมเบียร์ยห่ี อ้ นี้มชี อ่ื เสียงและเป็ นทีน่ ิยมอย่างมากในนิวซีแลนด์ คล้าย ๆ กับเบียร์
สิงห์หรือเบียร์ชา้ งในประเทศไทย เยีย่ มชมโรงงานและรับฟั งขัน้ ตอนการผลิตเบียร์ของทีน่ ่ีพร้อมให้
ท่านได้ลม้ิ ลองเบียร์รสชาดเยีย่ มของนิวซีแลนด์ จากนัน้ นาท่านเข้าชมปราสาทลาร์นัค Larnach
Castle ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ สร้างขึน้ โดยนักการ
ธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นคั สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1871 ใช้เวลา 3 ปี จงึ สร้างเสร็จ
ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อกี ราว 12 ปี จากนัน้ ก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์ขน้ึ จึงถูกขาย
ต่อเป็ นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซง่ึ ซือ้ ขึน้ มาไว้ครอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิ ด
ให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโออามารู Oamaru ตัง้ อยูใ่ จกลางเขตไวทากิ ทีม่ ชี ่อื เสียงว่าเป็ นเมืองทีส่ ะสม
อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ทเ่ี ป็ นมรดกตกทอดทีส่ ร้างขึน้ จากหินปูน เป็ นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ว่า หินโออา
มารู Oamaru Stone นาท่านแวะชมและถ่ายรูปย่านเมืองเก่าของโออามารู ทีม่ อี าคารสถาปั ตย์
Whitestone Victorian Architecture ตามแบบสถาปั ตยกรรมเก่าแต่ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
โออามารู-โอมาราม่า-ทไวเซิ ล-เทคาโป-ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ทีส่ วยงามบนทีร่ าบสูงโอบล้อมด้วยเทือกเขา
สูงทีส่ วยงาม ได้ชอ่ื ว่าเป็ นเมืองแห่งเครือ่ งร่อน ซึง่ มีลมแรงเหมาะสาหรับผูท้ ช่ี น่ื ชอบการเล่นเครือ่ ง
ร่อน อีกทัง้ เมืองนี้ยงั มีทพ่ี กั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก ไว้สาหรับต้อนรับนักท่องเทีย่ ว ก่อนนาท่าน
เดินทางสูเ่ มืองทไวเซิ ล นาท่านแวะชมฟาร์มปลาแซลมอน Salmon Farm ให้ทา่ นได้ชมวิธกี าร
เพาะเลีย้ งปลาแซลมอนซึง่ ทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนัน้ ยังสามารถ
เลือกซือ้ และชิมปลาแชลมอนสดๆได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบีบคี วิ
นาท่านเดินทางสู่ เทคาโป นาท่านชมทะเลสาบเทคาโป ทีม่ สี เี ขียวอมฟ้ า ซึง่ สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุ
ผสมกับธารน้าแข็งของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี ไหลลงสูท่ ะเลสาบแห่งนี้ในฤดูหนาวจะกลายเป็ น
น้าแข็ง สามารถเล่นสเก็ตน้าแข็งได้ จากนัน้ นาชม โบสถ์ขนาดเล็ก The Church of Good
Sheperd ซึง่ ในปั จจุบนั ยังใช้ในประกอบพิธกี ารต่างๆอยู่ เมือ่ ท่านเข้าไปในโบสถ์ ให้ทา่ นตะลึงกับ
ความงดงามของทะเลสาบ เมือ่ มองผ่านหน้าต่างของโบสถ์ ชมอนุสาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ Kolly สร้าง

ไว้เพือ่ เป็ นการยกย่องคุณความดีและความสามารถทีช่ ว่ ยชาวนิวซีแลนด์ในการต้อนแกะ จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสูเ่ มืองไคร้สท์เชิรช์ ระหว่างทางให้ทา่ นได้แวะช้อปปิ้ งสินค้าทีร่ ะลึกของประเทศ
นิวซีแลนด์ อาทิ ครีม รกแกะหรือครีมหน้าเด้ง เซรัมรกแกะ
่
ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากขนแกะ ต่างๆ รวมทัง้ ขนแกทีน่ ามาผลิตอย่างดี พร้อมบรรจุหบี ห่อให้ทา่ นซือ้ เป็ น
ของฝาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้ มรสกุ้งมังกรสไตล์นิวซีแลนด์
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คา่

วันที เ่ ก้า
เช้า
12.00 น.
17.40 น.
18.45 น.
20.10 น.

ไคร้สท์เชิ รช์ -กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเตรียมตัวเดินทางสูส่ นามบิน
เหินฟ้ าออกจากนครไคร้สทส์เชิรช์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ298
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ978
เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

ปรับราคาทัวร์
25 ธ.ค.2561

23-31 มี.ค. / 06-14 เม.ย. / 12-20 พ.ค.2562

นิ วซีแลนด์ เกาะใต้ 7วัน /SQ
ล่องเรือกลไฟ+ชมปลาวาฬที่ ไคคูร่า

23-31 มี.ค.62

06-14 เม.ย.62

12-20 พ.ค.62

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

105,500

99,500

97,500

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

104,500
103,300
101,900
23,900
67,300

98,500
97,800
95,900
19,300
60,900

96,500
95,500
93,900
19,300
61,300

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น ท่านละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**

แก้ไขเงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมวีซ่าแบบกรุป๊ และค่าบริ การท่านละ 3,800 บาท //
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท เรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง**
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง**
หมายเหตุ
• การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี
จานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทาง
• การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-25 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือ
ในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความ
สะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่า
• กรณี ท่านที่ ต้องการเดิ นทางโดยแยกกลับ ไม่ต้องการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจานงกับเจ้าหน้ าที่
เนื่ องจากหากมีความต้องการแยกกลับจะต้องซื้อตั ๋วโดยสารเป็ นตั ๋วเดี่ยวและมีค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋ว
เดี่ยว เช็คราคาได้จากเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์
• กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
อัตรานี้ รวมบริ การ
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไคร้สท์เชิรช์ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple
Room) กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
• ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 25 ธ.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตาม
กฏและเงือ่ นไขของสายการบิน
• ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
• ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ากรุป๊ นิ วซี แลนด์และค่าบริ การ ชาระเพิ่ มพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 3,800 บาท
• ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ชาระเพิ่ มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและ
ทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
• ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
• ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
• ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะขายเน็ตเป็ น
ชัวโมงหรื
่
อมีสญ
ั ญาณไวไฟเฉพาะบริเวณล็อบบีข้ องโรงแรมเท่านัน้
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่
เกีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุสามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชาระเงิ น

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก

• หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันทาการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน (เงือ่ นไข
ตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดาเนินการในการยืน่ วีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม
ในการยืน่ วีซา่ กรุ๊ปท่านละ 3,800 บาท
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืน่ วีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ากรุป๊ ท่านละ 3,800 บาท

• หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนเงินมัดจา กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์
ทัง้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ ๆ ทีม่ ี
เหตุทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนด
ทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

