นำท่ำนเดินทำงสัมผัส ดินแดนที่ธรรมชำติได้ รังสรรค์ควำมงดงำมได้ อย่ำงลงตัว
โอ๊คแลนด์ เมืองหลวงแสนสวย – โรโตรัว มหัศจรรย์แห่งวัฒนธรรมเมำรี
เรนโบว์ สปริง – ชมควำมน่ำรักของเหล่ำแกะน้ อยอะโกรโดม”ชมบ้ ำนฮอบบิทสุดอลังกำร
ชมควำมสวยงำมของธำรนำ้ แข็ง FOX GLACIER ควีนสทำวน์ เมืองแห่งกำรผจญภัย ขึ้นกอนโดลำ
พิเศษสุด !! นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมธำรนำ้ แข็ง ขึ้นกระเช้ ำสู่ยอดเขำโคโลเน็ต พีค อุทยำนเม้ ำท์คุก
ลิ้มรสอำหำรขึ้นชื่อ เดินทำงสะดวกสบำย พร้ อมที่พัก อำหำรและบริกำรสุดประทับใจ

กำหนดกำรเดินทำง 19 – 27 มิ.ย. / 8-16 ก.ค. /7–15 ส.ค./16-24 ก.ย. 2560
วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์
17.00 น.
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW: D สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้ ำหน้ ำที่
บริษัทฯ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกก่อนกำรเดินทำง
19.30 น.
ออกเดินทำงสู่โอ๊คแลนด์ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491
(ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 11 ชม.)
วันที่สองของกำรเดินทำง (2) โอ๊คแลนด์ – ชมเมือง – สะพำนฮำร์เบอร์
10.45 น.
เดินทำงถึงเมืองโอ็คแลนด์ (เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ำเมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่ำนผ่ ำนด่ำนตรวจคนเข้ ำเมือง
และศุลกำกรรียบร้ อยแล้ ว (นิวซีแลนด์มกี ฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ อำหำรสด และพืชผักเข้ ำเมืองโดยเด็ดขำด)
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำร Western Set
นำคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ อันดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สำคัญ
ทำงด้ ำนกำรค้ ำ กำรศึกษำ กำรเงิน นำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเต็มไป
ด้ วยเรือนับร้ อยลำ ตัวเมืองตั้งอยู่บนภูเขำไฟที่ดับสนิทแล้ ว จึงมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็ นเนินเขำและหลุมบ่อภูเขำไฟอยู่ท่วั ไป และยังมีสมญำนำอีกชื่อนึง
ว่ำ เมืองแห่ งกำรแล่นเรือ (The City of Sails) ซึ่งมำจำกกำรที่มีอ่ำวจอด
เรื อ ที่สมบู ร ณ์ น ำท่ ำ นชม สะพำนฮำร์เ บอร์ น ำท่ ำ น ผ่ ำ นชมย่ำ น Queen
Street ที่เป็ นถนนสำยสำคัญย่ำนกำรค้ ำ และตึกสำคัญของเมือง ผ่ำนชมย่ำน

คำ่
ที่พกั

Parnell Villageที่ได้ รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่และสวยงำม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และ
ดอกไม้ โดยเฉพำะดอกกุหลำบเป็ นจำนวนมำก และบำงครั้งสวนแห่งนี้ยังได้ จัดงำนคอนเสิร์ตกลำงแจ้ ง
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจี น
SKY CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)
เช้ำ

เที่ยง

คำ่
ที่พกั

โอ๊คแลนด์–ฮอบบิตนั –บ้ำนฮอบบิท -โรโตรัว-ฟำร์มแกะอะโกรโดม–เรนโบว์ สปริ ง –HANGI
DINNER
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำท่ำ เยี่ยมชม หมู่บำ้ นของชำวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัส
ประสบกำรณ์เ บื้ องหลั ง ของสถำนที่ถ่ ำ ยท ำภำพยนตร์ ไ ตรภำค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้
กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ ท่ำนได้ ช่ ืนชมพื้นที่อนั สวยงำมของ
ฟำร์ ม เลี้ ยงแกะ ที่มี พ้ ื นที่ม ำกกว่ ำ พั น เอเคอร์ ประกอบกับ วิ ว
ทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระกำร
ตำ นำท่ำนชมหมู่บ้ำนฮอบบิตในภำ พยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit
มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้ แตกต่ำงกันไป บำง
หลังก็ปกคลุมไปด้ วยหญ้ ำและบำงหลังก็ปลูกดอกไม้ สวยงำมหน้ ำ
บ้ ำน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ Western
นำท่ำนเดินทำงสู่ โรโตรัว เมืองพลังควำมร้ อนใต้ พิภพ มีชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็ นจำนวนมำก เพรำะเป็ นเมืองที่มคี วำมร้ อน
จำกใต้ ดิน ที่สำมำรถปรุงอำหำรได้ โดยกำรนำเนื้ อสัตว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้ อนสูง จนกว่ ำจะสุก อำหำรนี้ชำวเมำรี
เรียกว่ำ ฮังงิ (HANGI) นอกจำกนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกำะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมำมำก
ที่สดุ นำท่ำนสู่ ฟำร์มอะโกรโดม (Agrodome) ชมกำรแสดงของแกะพันธุต์ ่ำงๆ ที่ให้ ท่ำนได้ สมั ผัสถึงควำมน่ำรักและ
ประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะกำรต้ อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จำกนั้นนำท่ำนเข้ ำชม เรนโบว์สปริง (Rainbow
Spring) ได้ รับกำรปรับโฉมครั้งใหญ่ เพื่อต้ อนรับผู้ มำเยือนและรักในธรรมชำติ บ่อนำ้ เรนโบว์เป็ นบ่อนำ้ แร่ ซึ่งผลิตนำ้
จำนวน 2.5 ล้ ำนลิตรต่อวัน เป็ นที่อยู่อำศัยของปลำเทร้ ำ มีถ่นิ กำเนิดจำกทวีปอเมริกำเหนือ ร่มรื่นด้ วยพันธุไ์ ม้ พ้ ืนเมือง
ได้ แก่ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิลเวอร์เฟิ ร์น ได้ กลำยเป็ น สัญลักษณ์ประจำชำติ นอกจำกนี้ยังมีนกพื้นเมืองสำยพันธุต์ ่ำง ๆ
หลำยชนิด เช่ น นกทุย, นกพิ รำบพื้ นเมือง, นกแก้ วเกำะเหนือ, นกแก้ วเคีย เป็ นนกที่ได้ รับกำรคุ้มครอง และยังมี
กิ้งก่ำทัวทำรำ สัตว์ก่อนประวัตศิ ำสตร์ท่อี ำศัยอยู่เมื่อ 225 ล้ ำนปี ก่อนคริสตกำล สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ ยำวนำนถึง 100 ปี
Kiwi House หรือบ้ำนนกกีวี ที่มอี ยู่เฉพำะในนิวซีแลนด์เท่ำนั้น เป็ นสัตว์พ้ ืนเมืองที่มชี ีวิตอยู่ถงึ 70 ล้ ำนปี มำแล้ ว และยัง
เป็ นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ของประเทศอีกด้ วย
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ... บริกำรท่ำนด้วยอำหำรในสไตล์ Hang Dinner พร้อมรับชมกำรแสดงพื้ นเมือง
NOVOTEL HOTEL ROTORUA

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
(4) โรโตรัว – ไครสเชิรช์ - พิพธิ ภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังอำหำรเช้ำนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศ เพือ่ เดินทำงสู่เมืองไครสเชิรช์
……………. น.
ออกเดินทำงสู่ไครส์เชิร์ช โดยสำยกำรบิน Air New Zealand เที่ยวบินที่ …..
……………. น.
เดินทำงถึงสนำมบินไครส์เชิร์ช เมืองที่ได้ รับสมญำนำมว่ำเป็ น “ประเทศอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ”
นำท่ำนเที่ยวชมควำมสวยงำมของบ้ ำนเรือนแบบชำวอังกฤษและแม่นำ้ เอวอน แม่นำ้ สำยเล็ก ๆ น่ำรักที่สองฟำกฝั่งเต็ม
ไปด้ วยต้ นหลิ ว มำกมำย น ำท่ ำ นเข้ ำชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ คนเทอเบอร์ รี่
(Canterburry Museum)ตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1870 ท่ำนจะได้ ชมควำมเป็ นอยู่
และเครื่ องมือด ำรงชีพ ของชำวเมำรีใ นสมัยโบรำณ พร้ อมทั้งชมกำรจำลอง
อำคำรบ้ ำนเรือนของชำวเมืองไคร้ สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้ อมทั้งเดินชมภำยใน
พิ พิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็ นห้ องๆ ต่ ำงๆ และหลำยชั้น ชมสวนโบตำนิค (Botanic
Garden) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรรี่
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรสไตล์ Western Set
ที่พกั
NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่ำ

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง (5) ไครสเชิรช์ – ทะเลสำบเทคำโป – ทะเลสำบพูคำกิ – เม้ำท์คุก - ควีนทำวน์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำน ชมทะเลสำบเทคำโป ที่มีสเี ขียวอมฟ้ ำ ที่เรียกว่ำทะเลสำบสี
เทอควอสย์ ที่มีควำมสวยงำม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ ำรัก ซึ่งในปั จจุ บันยังใช้ ใน
กำรประกอบพิธีกำรต่ำงๆ ใกล้ กันจะมี อนุ เสำวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ สร้ ำงด้ วย
ทองสำริด สร้ ำงไว้ เพื่อเป็ นกำรยกย่องคุณควำมดีของสุนขั แสนรู้ ตั้งอยู่บริเวณ
ริมทะเลสำบ นำท่ำนสู่ ทะเลสำบพู คำกิ ทะเลสำบที่สวยงำมจนได้ ช่ ือว่ ำ
Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขำเม้ ำท์ค้ กุ ที่มเี ทือกเขำสูงถึง 3,753
เมตร เหนือยอดเขำมีหิมะและธำรนำ้ แข็งปกคลุมตลอดปี เป็ นฉำกหลัง
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรญี่ปนุ่
นำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่ งชำติเม้ำท์คุก อยู่ในเขต อุทยำนแห่ งชำติอำโอรำกิ และเป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขำเซำท์
เทิร์นแอลป์ ส ยอดเขำเม้ ำท์คุกมีควำมสูงถึง 3,754 เมตร มีหิมะและธำรนำ้ แข็งปกคลุมตลอดปี ท่ านสามารถนัง่
เฮลิคอปเตอร์ ชมควำมสวยงำมของธำรนำ้ แข็งทัสมัน ให้ ท่ำนได้ สมั ผัสควำมงำมของธำรนำ้ แข็งด้ วยตัวท่ำนเอง (ค่ำนัง่
เฮลิคอปเตอร์ไม่รวมอยู่ในรำยกำร) เข้ ำชม พิพิธภัณฑ์เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลำรี (Sir Edmund Hillary Centre) นักปี นเขำ
ชำวนิวซีแลนด์ท่ใี ช้ ยอดเขำเม้ ำท์คุกเป็ นกำรฝึ กซ้ อมในกำรปี นเขำจนเกิดควำมชำนำญก่อนจะเป็ นผู้พิชิตยอดเขำเอเวอ
เรสต์คนแรกของโลก และกลำยเป็ นวีรบุรุษของชำวนิวซีแลนด์ ให้ ท่ำนได้ ชมภำพถ่ำยที่จัดแสดงในกำรปี นเขำ และกำร
ผจญควำมหนำวบนยอดเขำสูง จำกนั้นเดินทำงกลับสู่เมืองควีนทำวน์
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรอำหำรจี น ... บริกำรท่ำนด้วยเมนู พเิ ศษ กุง้ ล็อบสเตอร์

ที่พกั

NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง (6)
ควีนส์ทำวน์ – ยอดเขำโคโรเน็ต – ลำนสกี - นังกระเช้
่
ำ – ควีนทำวน์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงขึ้นสู่ ยอดเขำโคโรเน็ต แหล่งเล่นสกีท่มี ชี ่ อื เสียงที่สดุ แห่งหนึ่งของเกำะใต้ อำกำศบนลำนสกีจะหนำวมำก
และอำจจะมีหิมะตกควรสวมชุดที่กนั นำ้ ได้ หำกท่ำนไม่
มี จ ะต้ อ งเช่ ำ ชุ ด จำกทำงลำนสกี จำกนั้ น น ำท่ ำ นนั่ ง
กระเช้ ำขึ้นสู่ยอดเขำ (SKI LIFT PASS) ที่นักสกีข้ นึ ไป
เพื่อเล่ นสกี ท่ำนสำมำรถชมกำรเล่ นสกีของนักสกีมือ
อำชีพบนยอดเขำที่ เต็มไปด้ วยหิมะ (ขึ้นอยู่กบั สภำพ
อำกำศ ขอสงวนสิทธิ์งดรำยกำรนี้ หำกหิมะตกหนักจน
ไม่ สำมำรถขึ้นได้ ) (ค่ ำเช่ ำอุ ปกรณ์สกี ไ ม่รวมอยู่ใ น
รำยกำร) หรือสนุกสนำนกับกำรเล่นหิมะบนลำนสกี
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจี น
หลังอำหำรกลำงวัน นำคณะออกเดินทำงกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์ อันเป็ นจุดหมำยปลำยทำงฝันของนักเดินทำงให้ ท่ำนได้
ทำกิจกรรมที่ไม่ควรพลำดเมืองมำถึงประเทศนิวซีแลนด์คอื กำรชมกำรกระโดดบันจี้ ที่สะพำนคำวำรัวเป็ นกำรกระโดด
บันจี้แห่ งแรกของโลก ที่เปิ ดทำกำรให้ นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้ นนี้ จนมีช่ ือเสียงไปทั่วโลก กำรกระโดดจำก
สะพำนด้ วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนำ้ อันใสและเชี่ยวกรำดใต้ สะพำน และกิจกรรมที่ไม่ควรพลำดอีกอย่ำงคือ กำรนัง่
เรือเร็วเจ็ ท โบ๊ท ที่จะพำเรำล่องไปตำมลำธำรสำยเล็กๆ ที่มีโขดหินสูงและนำ้ ที่ใสไหลเชี่ยว และควำมแรงของเรือเจ็ทที่
หมุนได้ 360 องศำทำให้ ท่ำนได้ ต่นื เต้ นและเสียวสุดๆ (หำกท่ำนต้องกำรทดสอบควำมกล้ำในกำรกระโดดบันจี้ หรือ
กำรนังเรื
่ อเร็วเจ็ ทโบ๊ท กรุณำติ ดต่อหัวหน้ำทัวร์ เนื่องจำกไม่ได้รวมอยู่
ในค่ ำ ทัว ร์) จำกนั้ น น ำท่ ำ น ขึ้ นกระเช้ำ กอนโดล่ ำ สู่ ย อดเขำบ็ อ บส์
พีค ด้ วยกระเช้ ำแบบปิ ดนั่งได้ 4 ท่ำน โดยมีควำมยำว 730 เมตรจำก
เบื้องล่ำงสู่ยอดเขำที่สงู 790 เมตร ให้ ท่ำนได้ ชมควำมงำมของเมืองควีน
ทำวน์ ที่โอบล้ อมด้ วยยอดเขำสูงเต็มไปด้ วยหิมะในฤดูหนำว ส่วนด้ ำนล่ำง
เป็ นตั ง เมือ งริ มทะเลสำบใสสะอำดของน้ำ ในทะเลสำบวำคำทีปู ท่ ำ น
สำมำรถมองเห็นอำคำรบ้ ำนเรือนที่ปลูกสร้ ำงลดลั่นกันไปตำมไหล่เขำ ริม
ทะเลสำบ ท่ำนยังสำมำรถมองเห็นยอดเขำและเส้ นขอบฟ้ ำ ซึ่งเป็ นภำพที่
จะทำให้ ท่ำนประทับใจไม่ร้ ลู ืม และให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรเล่นลูท (LUGE) ลงมำจำกยอดเขำ

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟ่ ต์นำนำชนิด
NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ ดของกำรเดินทำง (7)
เมืองฮำสท์ – ธำรน้ ำแข็งฟรำนซ์โจเซฟ – นังเฮลิ
่ คอปเตอร์ชมธำรน้ ำแข็ง
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงผ่ำนเส้ นทำงฮำสพำสสู่ เมือง (Hasst) ซึ่งแต่เดิมใช้ เป็ นเส้ นทำงกำรเดินทำงของชำวเมำรีซ่ึง
เดินทำงเป็ นแรมเดือนและต่อสู้กบั สภำพอำกำศหนำวเย็นเพื่อแสวงหำแหล่ง กำเนิดหยก (GREEN STONE) ที่สองข้ ำง
ทำงเต็มไปด้ วยป่ ำเฟิ ร์นยักษ์ท่เี ขียวชอุ่มตลอดทั้งเขำ
กลำงวัน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟ่ ต์นำนำชนิด
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ ธำรน้ ำแข็งฟรำนซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็ นเมืองเล็ก ๆ ที่มีช่ ือเสียงมำกในเรื่องธำร
นำ้ แข็ง จึงทำให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สดุ ของฝั่งตะวันตกแห่ งนี้ ธำรนำ้ แข็งที่มีช่ ือเสียงมำกที่สดุ 2 แห่ ง ภำยใน
อุทยำนแห่งชำติเวสต์แลนด์ ได้ แก่ ฟรำนซ์โจเซฟกลำเซีย และฟ็ อกซ์กลำเซีย ถือเป็ นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติของ
ธำรนำ้ แข็งที่มคี วำมยำวประมำณ 13 กม. กลำเซียทั้งสองแห่ งนี้ ไหลมำจำกบิรเวณที่มีหิมะปกคลุมตลอดเวลำ หรืออำจ
กล่ ำ วได้ ว่ ำ มี เ พี ย งไม่ ก่ีแ ห่ ง ในโลกที่จ ะสำมำรถเข้ ำ ถึ ง ธำรน้ำ แข็ง ได้ ง่ ำ ยดำยเช่ น นี้ และ พิเ ศษสุ ด !! น าท่ า นนั ง่
เฮลิคอปเตอร์ ขมความสวยงามของธารน้าแข็ งฟร่านซ์โจเซฟ แบบใกล้ชดิ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ที่พกั
FRANZ JOSEF GLACIER HOTEL

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8) โฮกิติกะ - รถไฟทรำนอัลไพน์ – ไคร์ชเชิรช์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองโฮกิติกิ Hokitiki โดยรถโค้ ชปรับอำกำศ เมืองซึ่งเคยรุ่งเรืองในยุคตื่นทอง ศูนย์กลำง
ของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมัยโบรำณเป็ นสิ่งที่ชำวเมำรี นำมำทำเครื่องประดับและอำวุธ นำท่ำนเข้ ำ
ชมโรงงำนเป่ ำแก้ ว และโรงงำนหยก อิสระท่ำนเดินเที่ยวชมพร้ อมเลือกซื้อเครื่องประดับ รวมทั้ง ติกิ (Tiki) เครื่องรำง
ของชนเผ่ำเมำรีท่แี กะสลักอย่ำงสวยงำม
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ Western

คำ่
ที่พกั

นำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศ นั่งรถไฟสำย Tranz Alpine ซึ่งวิ่งระหว่ำงฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เชื่อมระหว่ำงเมืองไค
รสเชิ ร์ ช และเมืองเกรย์ เ มำท์ เส้ น ทำงรถไฟสำยนี้ ได้ ช่ ื อว่ ำ เป็ น
เส้ นทำงรถไฟ 1 ใน 6 เส้ นทำงที่สวยที่สดุ ในโลก นิวซีแลนด์เป็ น
ประเทศที่เงียบสงบ มีควำมปลอดภัยสูง และธรรมชำติอนั งดงำม
อุดมสมบูรณ์ มันถูกใช้ เป็ นฉำกในภำพยนตร์ดังๆ หลำย ๆ เรื่อง
อำทิ เช่น The Lord Of The Ring เมื่อเดินทำงถึงสถำนีรถไฟอำ
เธอร์พำสส์ อันเป็ น เขตอุทยำนแห่ งชำติท่มี ีเนื้อที่กว่ำ 94,500
เอเคอร์ ทำงรถไฟผ่ำนบนควำมสูงกว่ ำ 737 เมตร ซึ่งชำวยุโรป
ค้ นพบเส้ นทำงนี้ในปี ค.ศ. 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้ เป็ น
เส้ นทำงกำรคมนำคมขนส่งทองข้ ำมเขตเซำท์เทิร์นแอลป์ กลับไปยังไครสเชิร์ช
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรอำหำรไทย ... บริกำรท่ำนด้วยเมนู พเิ ศษ หอยเป๋ ำฮื้ อและไวน์แดง
NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่ำ

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9)
ไคร์ชเชิรช์ – โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
.......... น.
ออกเดินทำงกลับสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ Air New Zealand เที่ยวบินที่ ......
.......... น.
คณะเดินทำงถึงสนำมบินโอ๊คแลนด์
13.10 น.
ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 492
20.50 น.
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ

**********************************************

อัตรำค่ำบริกำรสำหรับเดินทำง 10 ท่ำนขึ้ นไป
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ
มีตวั๋ แล้ว ลด ท่ำนละ

รำคำท่ำนละ
169,900.161,900.152,900.144,900.29,000.28,000.-

สมำชิกบัตรหลัก
166,900.158,900.149,900.141,900.29,000.28,000.-

สมำชิกบัตรเสริม
167,900.159,900.150,900.142,900.29,000.28,000.-

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)
- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรหลัก
1669
1589
1499
1419
290
1389

สมำชิกบัตรเสริม
1669
1589
1499
1419
290
1389

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนำจร ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร พร้อมภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ( สำหรับผู้ถอื หนังสือเดินทำงไทย )
4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ท่คี อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำกระเป๋ ำเดินทำง และค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก

เงื่อนไขกำรชำระเงิน:

สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 40,000.- บำท
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 21 วัน
 ชำระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิลทิ ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้ วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้ วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยำยำมสร้ ำงควำมวุ่นวำยใน
คณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มอี ำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มคี วำมประสงค์จะลักลอบเข้ ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำร
ท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำ
ข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้ นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ น
ทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้ วย (กรุณำแจ้ ง
ให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำน
อื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำง
เส้ นทำง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ แก่
ลูกค้ ำท่ำนต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทำงทรำบล่วงหน้ ำก่อน
เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหำกท่ำนต้ องกำร
9. ในกรณีท่ที ่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้ จ่ำย
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

10. ในกรณีท่ที ่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ ทนั ภำยในกำหนดเวลำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม
เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่ำนั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทำงเข้ ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผล
ส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อม
เสีย รวมถึงกำรที่มไิ ด้ เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน
13. สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด
ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่ ำใช้ จ่ำย กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่ อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้
เดินทำงซื้อตัว๋ หรือชำระค่ำใช้ จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้ วต่อ มำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำร
ท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยน
รำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ
5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจำเป็ นหรือสุดวิสยั
อำทิ กำรล่ ำช้ ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้ วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปั ญหำกำรจรำจร ฯลฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่ อคำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำ
ผลประโยชน์ของท่ำนให้ ได้ มำกที่สดุ
15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้ รวมค่ำเข้ ำชมไว้ แล้ ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิ ดทำกำร บริษัทฯ จะคืน
เงินค่ำเข้ ำชมให้ แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ ท่ำนสำมำรถเข้ ำชมได้
แต่ในกรณีท่มี เี หตุล่ำช้ ำหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงทำให้ ท่ำนไม่สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่
ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่ำเข้ ำชมให้ แก่ท่ำน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำร
โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ำมี ) เช่น กระเป๋ ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถ
เลือกใช้ ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตำมอัธยำศัย
18. ตำแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตำมเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่ง
ที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้ แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ ดีท่สี ดุ ภำยใต้ ลักษณะตำแหน่งที่น่ัง
แบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้ มำ
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีควำมยินดีท่ไี ด้ ให้ บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ ำใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้ เดินทำงไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

