
 

 

 
 

นวิซแีลนด ์* เกาะใต-้เกาะเหนอื 9 วนั  
ไครส้ทเ์ชริช์-ทะเลสาบเทคาโป-เมา้ทค์ุก้-ควนีสท์าวน-์มิลฟอรด์ซาวน ์

มาตามาตา-โรโตรวั-ไวโตโม-ออ๊คแลนด ์
กาํหนดการเดินทาง 

 

วนัศุกร์ที� 13 เมษายน พ.ศ. 2561 (1)  กรุงเทพฯ – (อ๊อคแลนด์)  
15.30 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ บริเวณแถว D สายการบินไทย เคาน์เตอร์ 7-12 
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
18.45 น. ออกเดินทางสู่ออ๊คแลนด ์โดยเที�ยวบินที� TG491 
 

วนัเสาร์ที� 14 เมษายน พ.ศ. 2561 (2)  (อ๊อคแลนด์) – ไคร้สท์เชิร์ช  
10.45 น. ถึงออ๊คแลนด ์เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
13.15 น. ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ช โดยเที�ยวบินที� NZ543 
14.40 น. ถึงไคร้สท์เชิร์ช ที�สวยร่มรื�นเต็มไปดว้ยไมด้อกและตน้ไมที้�เขียวชอุ่มจนไดรั้บการขนานนามว่า

“นครแห่งสวนดอกไม้”  
 *** (หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� 

ทั�งนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
 นาํท่านออกเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอรี�  แหล่งการปศุสตัวแ์ละการเพาะปลูกที�กวา้งใหญ่

ของเกาะใตแ้ละรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ แลว้นาํท่านเขา้ชม อินเตอร์เนชั�นแนล แอนตาร์กติค 
เซ็นเตอร์ (INTERNATIONAL ANTARCTIC CENTRE) ซึ� งเป็นสถานที�จาํลองขั�วโลกที�
จาํลองบรรยากาศของทวีปแอนตาร์ติคที�เหมือนจริงมากที�สุด อาทิ หอ้งนํ�าแขง็อนัหนาวเยน็ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า   
 นาํเขา้ที�พกั RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 

นิวซีแลนด ์เกาะใต ้- เกาะเหนือ 9 วนั  หนา้ 2 

วนัอาทติย์ที� 15 เมษายน พ.ศ. 2561 (3)   ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – เม้าท์คุ้ก   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่เมืองเทคาโป ชมความงามของ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบที�เกิดจากธารนํ�าแข็ง

ละลายมาจากยอดเขาสูงทาํให้นํ� าในทะเลสาบเป็นสีนํ� าเงินเขม้สวยแปลกตา แวะชมโบสถที์�มี
ขนาดเล็กที�สุดของเมืองแม็คแคนซี� ซึ� งไดถู้กขนานนามว่าเป็นศูนยร์วมของจิตใจเหล่าคนเลี�ยง
แกะและชมรูปปั� นสุนขัเลี�ยงแกะที�ทาํจากทองแดงเพื�อเชิดชูความสามารถ และความซื�อสัตยใ์น
การดูแลฝงูแกะที�ชาวองักฤษไดน้าํพาเขา้มาในดินแดนแห่งนี�  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชม อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนังดงามของเกาะใตข้อง

นิวซีแลนด์ที�เต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขาและทะเลสาบสีสันสวยงาม ผ่านชมทัศนียภาพของ           
ทสัมนักราเซียธารนํ�าแข็งสายใหญ่ซึ� งละลายและกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลั�นกรอง
นํ�าตามธรรมชาติจนกลายเป็นนํ�าทะเลสาบที�สวยงาม  

 นาํเขา้ที�พกั THE HERMITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า แลว้อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
 
 
 
 
 
 
 

วนัจันทร์ที� 16 เมษายน พ.ศ. 2561 (4)   เม้าท์คุ้ก – แอร์โรว์ทาวน์ – ควนีส์ทาวน์   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที�สวยงามและโรแมนติกที�สุดสาํหรับการพกัผ่อน สมดั�งชื�อ

ของควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางแวะซื�อผลไมส้ดๆ จากสวนผลไมข้องเมืองครอมเวล จากนั�นชม
เมือง แอร์โรว์ทาวน์ เมืองทางประวติัศาสตร์ที� เกิดขึ� นในยุคตื�นทอง ท่านจะได้สัมผสักับ
บรรยากาศของอาคารบา้นเรือนที�สร้างขึ�นโดยกลุ่มชนหลากหลายเชื�อชาติที�เดินทางกนัมาเพื�อ
แสวงหาความมั�งคั�งจากการขดุทองในดินแดนแห่งนี�  ปัจจุบนัเมืองนี� ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้พื�อเป็น
แหล่งประวติัศาสตร์และการท่องเที�ยวไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  นาํชมเมือง ควีนส์ทาวน์ ชมวิวทิวทศัน์อนัตระการตาของเมืองควีสน์ทาวน์ ริมทะเลสาบวาคาติป ู

ที�โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาใหญ่นอ้ย เต็มไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามมาก สมกบัเป็นสถานที�ที�ใช้
ถ่ายทาํภาพยนตร์จาํนวนมากจากทั�วโลก ชมความงดงามของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที�
รายลอ้มไปดว้ยตน้ปอปล่าร์ที�สูงเพรียว และตน้หลิว (วีปปิ� ง วิลโลร์) และแนวเทือกเขารีมาร์ค
เคเบิ�ล เป็นเบื�องหลงัฉากของเมืองอยู่ไกลๆ แลว้นาํท่านขึ�นกระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่าล่องลอยสู่ 
“บ๊อบพคี” ในระดบัความสูงกวา่ 700 เมตร ท่านสามารถเก็บภาพอนังดงามของเมืองควีนส์ทาวน ์
เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบวาคาติปูจากอีกมุมมอง (ฟรี LUGE RIDE 1 เที�ยว บนยอดเขาบ๊อบพีค) 



 

นิวซีแลนด ์เกาะใต ้- เกาะเหนือ 9 วนั  หนา้ 3 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าบนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อมชมบรรยากาศของเมืองควีนส์ทาวน์ในยามคํ�าคืน 
 นาํเขา้ที�พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัองัคารที� 17 เมษายน พ.ศ. 2561 (5)  ควนีส์ทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควนีส์ทาวน์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ ที�ครอบคลุมพื�นที�กว่า 1,212,000 เฮคเตอร์ 

และเป็นหนึ�งในบรรดาอทุยานแห่งชาติที�ใหญ่ที�สุดในโลกธรรมชาติ และคงธรรมชาติเหมือนใน
สมยับรรพกาลของโลกอย่างแทจ้ริง สายนํ�าตกไหลจากเบื�องบนกว่าพนัฟิตสู่หุบเขาที�เต็มไปดว้ย
ป่าไมที้�มิเคยถกูแตะตอ้งฟยอร์ดที�อยูโ่ดดเดี�ยวออกไปกดัเซาะชายฝั�งจนเวา้แหว่ง และนกบางชนิด
ที�หายากยิ�งของนิวซีแลนด ์จนไดชื้�อวา่เป็นขมุทรัพยแ์ห่งความงดงาม 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนัขณะล่องเรือ มิลฟอร์ดซาวน์ ล่องชมธรรมชาติอนังดงาม ชมยอดเขา 
MITRE PEAK ที�มีความสูง 1,695 เมตร ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนทอดเงาลงในทอ้งนํ� าอนั
กวา้งไกลที�เงียบสงบและราบเรียบราวกระจกเงา ชมธารนํ�าลอดแคสซมัและกระแสนํ�าตกที�ไหล
ลงมาจากหนา้ผาสูงลงสู่หุบเหวเบื�องล่าง และปลาโลมา แมวนํ�าที�แหวกว่ายใหท่้านไดช้ม จากนั�น
เดินทางกลบัสู่ควีนส์ทาวน ์     

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  

 
 
 
 
 
 
 

วนัพุธที� 18 เมษายน พ.ศ. 2561 (6)  ควนีส์ทาวน์ – มาตามาตา – โรโตรัว   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แลว้เตรียมตวัเดินทางสู่สนามบิน 
09.35 น. ออกเดินทางสู่ออ๊คแลนด ์โดยเที�ยวบินที� NZ614 
11.25 น. ถงึอ๊อคแลนด์ / รับประทานอาหารกลางวนั  
 *** (หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� 

ทั�งนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา สถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์เรื�องดงั THE LORD OF THE RINGS 

และ THE HOBBITS เป็นสถานที�จาํลองหมู่บา้นของเหล่า HOBBITS ตวันอ้ย ที�เรียกว่า THE 
MIDDLE EARTH โลก 1 ใน 3 จากเรื�อง THE LORD OF THE RINGS  จากนั�นนาํท่านเดินทาง



 

นิวซีแลนด ์เกาะใต ้- เกาะเหนือ 9 วนั  หนา้ 4 

สู่ เมืองโรโตรัว (ROTORUA) เมืองแห่งบ่อนํ�าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด สมญานาม “SULPHUR 
CITY”  ผ่านชมทิวทศัน์อนัเขียวชอุ่มตลอดทั�งปีของแหล่งปลูกพืชพนัธ์ุธญัญาหาร และทุ่งหญา้
เลี�ยงสัตวอ์นักวา้งใหญ่  ชม TE PUIA  ซึ� งเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมือ
ของชาวเมารี อาทิ การแกะสลกัไมแ้ละการทอเครื�องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํ�าพุร้อน บ่อโคลนเดือด 
สิ�งมหศัจรรยที์�เกิดขึ�นจากพลงัความร้อนใตพิ้ภพที�พวยพุ่งจากพื�นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตาม
ธรรมชาติที�เกิดจากพลงัความร้อนใตพื้�นดินในบริเวณนี�   

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าแบบ HANGI DINNER เลิศรสกบัอาหาร พร้อมชมการแสดงพื�นเมืองแบบ
เมารีที�อนุรักษไ์วเ้ป็นวฒันธรรมและประเพณีอนังดงาม  

 นาํเขา้ที�พกั NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหัสบดีที� 19 เมษายน พ.ศ. 2561 (7)  โรโตรัว – ไวโตโม – อ๊อคแลนด์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านสู่ อโกรโดม ฟาร์มเลี�ยงแกะใหญ่แห่งหนึ�งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพนัธ์ุ

ต่างๆ ที�เดินเรียงรายบนเวทีใหท่้านชมและแสดงความสามารถของแกะที�มีความแตกต่างกนัของ
สายพนัธ์ุต่างๆ ใหท่้านสมัผสัถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจา้แกะตวันอ้ยประทบัใจกบัการ
ชมการสาธิตการตดัขนแกะ และการตอ้นแกะโดยสุนขัแสนรู้   

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  ออกเดินทางสู่ไวโตโม เพื�อชม ถํ�าไวโตโม ที�ถูกคน้พบโดยบงัเอิญจากชาวเมารีและนกัสาํรวจชาว

องักฤษ ชมความงามของหินงอกหินยอ้ยรูปทรงแปลกๆ ที�ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรคไ์วก่้อนนั�ง
เรือเลก็พบกบัวงจรชีวิตประหลาดของแมลงเรืองแสง ที�เปล่งแสงเรืองรองดั�งดวงดาวบนทอ้งฟ้า
นบัหมื�นๆ ดวงและหาชมไดย้าก จากนั�นนาํท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองหลวงเก่า
ในอดีตก่อนที�จะยา้ยไปอยู่นครเวลลิงตนั ในปัจจุบนัอ๊อคแลนด์เป็นเมืองใหญ่ที�สุดทั�งจาํนวน
ประชากรและธุรกิจการคา้  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
 นาํเขา้ที�พกั RENDEZVOUS HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า 
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วนัศุกร์ที� 20 เมษายน พ.ศ. 2561 (8)  อ๊อคแลนด์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมตวัเมืองอ็อคแลนด์ เก็บภาพสวยของ ฮาร์เบอร์บริดจ์ สะพานทอดขา้มอ่าวที�งดงาม

โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนจะมีผูนิ้ยมเล่นเรือใบเป็นจาํนวนนบัร้อย นาํชม สวนสมุทรศาสตร์เคลลี�
ทาร์ลตัน (KELLY TARLTON’S UNDERWATER WORLD) เพื�อชมความงามอนัแปลกตาของ
สตัวโ์ลกใตส้มุทร เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบนยกัษ ์และฝงูปลานอ้ยใหญ่ภายในอุโมงคก์ระจกที�
แหวกวา่ยอยูร่อบๆตวัเรา จากนั�นชมบรรยากาศการดาํรงชีวิตของนกัสาํรวจขั�วโลกใต ้และฝงูนก
เพนกวินซึ�งอาศยัอยูใ่นที�ๆ มีอุณหภูมิลบ 7 องศา  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนับน สกายทาวเวอร์ ซึ� งเป็นหอคอยที�สูงที�สุดในซีกโลกใต ้และเป็น
สญัลกัษณ์ประจาํเมืองออ๊คแลนด ์พร้อมกบัชมบรรยากาศที�สวยงามของนครออ๊คแลนด ์

บ่าย นาํท่านเดินทางจากเมืองอ็อคแลนด์สู่ท่าเรือ เดวอนพอร์ตให้ท่านไดผ้่านชมอ่าวที�เต็มไปดว้ย
เรือใบและผืนนํ�าสีฟ้าครามของออ็คแลนดจ์นถึงท่าเรือเดวอนพอร์ตใหท่้านไดช้มอาคารบา้นเรือน
รวมถึงร้านกาแฟที�น่ารักร้านคา้ที�ขายงานศิลปะมากมายไม่วา่จะเป็นภาพวาด ร้านขายของที�ระลึก 
ร้านเครื�องแกว้ ตามแนวถนนวิคตอเรีย จากนั�นเดินทากลบัสู่อ๊อคแลนด ์อิสระใหท่้านมีเวลาเลือก
ซื�อสินคา้และของที�ระลึกฝากญาติมิตรตามอธัยาศยั   

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั 
 
  
 
 
 
 
 
 

วนัเสาร์ที� 21 เมษายน พ.ศ. 2561 (9)  อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เม้าท์ อีเดน (MOUNT EDEN) ซึ� งอยู่ทางใตข้องตวัเมืองอ๊อคแลนด ์        
เมา้ท์ อีเดนเป็นปล่องภูเขาไฟที�ดบัสนิทแลว้ ถือเป็นแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�อยู่สูงที�สุด
ของเมืองอ๊อคแลนด์ มีความสูง 196 
เมตรจากระดบันํ�าทะเล บริเวณตรงกลาง
ภูเขาเป็นแอ่งคลา้ยกระทะ หรือ ชามใบ
ใหญ่ซึ� งมีความลึกประมาณ 50 เมตร 
ปัจจุบันพื�นที�ส่วนใหญ่บนเม้าท์ อีเดน 
ถกูปกคลุมดว้ยตน้หญา้เขียวขจี อิสระให้
ท่านไดชื้�นชมทศันียภาพความสวยงาม
ของเมืองออ๊คแลนดจ์ากบนเมา้ท ์อีเดน จากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินในเมืองออ๊คแลนด ์ 
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13.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน TG492 
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
 
*** หมายเหตุ *** 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคที์�จะใช ้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์      
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ�ง เพราะ หนังสือเดนิทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้

 
 

หลกัฐานประกอบการยื�นวซ่ีานิวซีแลนด์แบบหมู่คณะ 

1. หนงัสือเดินทาง : ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน 
2. รูปถ่าย ปัจจุบนั : ขนาด 2 นิ�ว  จาํนวน 2 รูป   
3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) 
 ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ดินทาง 
 พนักงาน หลกัฐานรับรองการทาํงานที�ระบุวนัเริ�มทาํงาน, ตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัลา 
 ข้าราชการหรือนักศึกษา แสดงจดหมายรับรองจากตน้สังกดัเช่นเดียวกบัพนกังาน 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงิน 1 ชุด เช่น 
 สาํเนาสมุดเงินฝากประจาํ หรือ ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือนโดยละเอียดทุกหนา้ (ปรับยอด ณ ปัจจุบนั) 
 หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคาร กรณีใหผู้อื้�นรับรองการเงินให ้

5.   กรณีเดก็อายตุ ํ�ากวา่ 19 ปีบริบูรณ์ 
 หากไม่ไดเ้ดินทางกบัผูป้กครองคนใดคนหนึ�ง หรือทั�งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 

ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ�งจดหมายตอ้งออกโดยที�วา่การอาํเภอ (แปลภาษาอังกฤษ)  
6.   สาํเนาสูติบตัร : กรณีเดก็ที�ยงัไม่มีบตัรประชาชน (แปลภาษาอังกฤษ)  
7.   สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด (แปลภาษาอังกฤษ)  
8.   สาํเนาทะเบียนสมรส (แปลภาษาอังกฤษ)  
9.   สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ และ สกลุ (ถา้มี) (แปลภาษาอังกฤษ)  

 
 

*** ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์นิวซีแลนด์ *** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 146) 

1. สาํรองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 
30,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั 100%  ของราคาทวัร์ 
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อตัราค่าบริการ 
(ราคาสาํหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ�นไป) 

พกัห้องคู่ ท่านละ .- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) .- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (มเีตยีง) (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) .- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (ไม่มเีตยีง) (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) .- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ    .- บาท 
 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 
 ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และนิวซีแลนด ์
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์(วีซ่ากรุ๊ป สําหรับผู้เดนิทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั�น / ท่านที�ต้องการ 
     วีซ่าเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 2,500.- บาท) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 ค่าใชจ่้ายต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 
     ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง และค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
     ค่าพาหนะในระหวา่งนาํเที�ยวทั�งหมด 
     ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ที�ระบุในรายการ 
 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 
 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 
 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่านํ�าหนกักระเป๋าที�เกินกาํหนดของสายการบิน ทางสายการบินไทย ปรับเพิ�มสําหรับนํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระ  

ที�โหลด (ชั�นประหยัด 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน) และกระเป๋าที�นําขึ�นเครื�อง 7 กิโลกรัม 1 ชิ�น / 1 ท่าน โดยมีขนาด  
(ยาว 56 ซ.ม. กว้าง 45 ซ.ม. และลึก 25 ซ.ม.) : ขอ้มูลอา้งอิง http://prthaiairways.com/th/home 

หมายเหตุ 
1.  ราคาและรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน โรงแรมที�พกั 

ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
2. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการยื�นขอวีซ่า และตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�กงสุลไม่อนุมติัวีซ่าเขา้ประเทศ 

 
 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ด ีทวัร์ 
18 มกราคม 2561 

http://prthaiairways.com/th/home
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