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ดว้ยภูมิประเทศท่ีความแตกต่าง และเต็มไปดว้ยสุดยอดชายฝัง่ทะเลและชายหาด รวมทั้งป่า

เฟิรน์ และป่าอันเขียวชอุ่ม เรียกไดว้่า 100% PURE NEW ZEALAND ก็ไม่ผิด นิวซีแลนดมี์เมืองขนาด

ก าลังดีมากมายตั้งกระจดักระจายอยู่ทัว่ไปแทรกอยู่กับพ้ืนท่ีอย่างกลมกลืน จึงท าใหนิ้วซีแลนดมี์ภูมิ

ประเทศและวิวทิวทศัน์ไม่ว่าจะเทือกเขาหิมะ ทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา จนไปถึงริมชายฝัง่

และทอ้งทะเล มีความงดงามอย่างน่าอัศจรรย ์แค่นัง่รถชมวิวระหว่างทางก็เพลินแลว้ นิวซีแลนดย์งั

เป็นสวรรคข์องนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะผูท่ี้หลงใหลการท่องเท่ียวแบบผจญภัย และรกัในธรรมชาติ

อนับริสุทธิ์ เพราะท่ีน่ีมีกิจกรรมใหเ้ลือกเล่นมากมายทั้ง ตกปลา สกี ปีนเขา เรือเจ็ตผาดโผน และบัน

จ้ีจมัพท่ี์มีตน้ก าเนิดท่ีน่ี ปัน่จกัรยาน ตั้งแคมป์ เล่นเซิรฟ์ ดูวาฬและโลมา ไปจนถึงทัวรไ์ร่องุ่นและชิม

ไวน ์ดว้ยฤดูกาลที่ตรงขา้มกบัซีกโลกทางดา้นเหนือ นิวซีแลนดจึ์งเป็นจุดหมายปลายทางท่ีดีส าหรบัผู ้

ท่ีตอ้งการหลีกหนีฤดูรอ้น นิวซีแลนดย์งัมีชายหาดมากมายอนัเป็นท่ีตั้งของรีสอรท์หนา้รอ้นอนังดงาม 

ในขณะท่ีช่วงฤดูหนาวก็เหมาะส าหรบัการเล่นสกี สโนวบ์อรด์ และปีนเขา หรือจะเรียกสั้นๆ ไดว่้า

นิวซีแลนดคื์อสวรรคแ์ห่งการพกัผ่อนตลอดปีอย่างแทจ้ริง 

บีเจอรนี์ไลฟ์ขอน าเสนอเสน้ทางท่ีจะพาท่านไดช้มความงามธรรมชาติของเกาะใตไ้ดอ้ย่างเต็ม

อิ่ม ขับรถผ่านท่ามกลางทุ่งหญา้อันเขียวขจี และวิวเทือกเขาหิมะท่ียากจะละสายตา หรือวิวป่าเฟิรน์

ระหว่างทางก็ดูสวยแปลกตา ดว้ยกรุป๊ขนาดเล็กท าใหส้ามารถแวะถ่ายรูประหว่างทางไดส้ะดวก และ

ยงัเลือกทานอาหารกลางวันไดเ้องอย่างอิสระ หรือท าอาหารเย็นทานร่วมกัน มีความสนุกสนานให้

ความรูส้ึกเหมือนมาเท่ียวกนัเองกบัเพื่อน 

 
เดินทางวันท่ี 1 – 10 พฤษภาคม 2563 
วันแรก กรุงเทพฯ 

xx.xx น. เวลานดัหมายแจง้ใหท้ราบในใบเตรียมตวั (ส่งใหก้่อนวนัเดินทางประมาณ 7 วนั) 
18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 491 (ใชเ้วลาบิน 

11.00 ชั่วโมง) 
 

วันที่สอง อ๊อคแลนด ์– ไครสตเ์ชิรช์ 

10.45 น. ถึงเมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร
เรียบรอ้ยแลว้ (ศลุกากรประเทศนิวซีแลนด ์หา้มน าเขา้อาหารสดทกุชนิด อาทิผกั ผลไม ้เนือ้สด หมแูผ่น 
เมล็ดพนัธุพ์ืช และน า้ผึง้ เป็นตน้ รวมทัง้อาหารจากบนเครื่องบิน) 

ขบัรถเที่ยวนิวซแีลนดใ์ต้ 10 วนั 
OS0397 
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14.25 น. ออกเดินทางต่อ ดว้ยเท่ียวบิน JQ 271 (ใชเ้วลาบิน 1.50 ชั่วโมง) 
16.15 น. ถึง ดันนีดิน (Dunedine) น าท่านรบัรถ เมืองดันนีดิน เมืองท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "สก๊อต

แลนดแ์ห่งนิวซีแลนด"์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในเขตโอตาโก ้บนเกาะใตข้องประเทศนิวซีแลนด ์โดยเมือง
ดนีูดินเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของนิวซีแลนด ์คือ มหาวิทยาลยั โอตาโกอ้ีกดว้ย น าท่านเขา้
ท่ีพกั เก็บกระเป๋าส าภาระ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในทวัร)์ 
  เขา้สู่ท่ีพกั เมืองดันนีดิน 
 

วันที่สาม ดันนีดิน 

เชา้ หลงัอาหารเชา้ (รวมในทัวร)์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสถานีรถไฟแห่งดันนีดิน Dunedin Railway Station 
ได้ชื่อว่าเป็น ส่ิงก่อสรา้งท่ีส าคัญท่ีสุดของเมือง ตั้งอยู่ในจัตุรัสแอนแซค มีศิลปะก่อสรา้งแบบ Flemish 
ลกัษณะเด่น คือ หินท่ีใชใ้นการก่อสรา้งเป็นหินบะซอลตสี์ด าท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทางดา้นใต้
ของสถานี มีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสรา้งเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ท่ีต้องมีหอ
นาฬิกาอยู่ ตรงกลางหรือดา้นใดดา้นหน่ึงของอาคาร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในทวัร)์ 
 น าท่านเขา้ชมปราสาทลารนั์ค Larnach Castle ปราสาทหรือคฤหาสนแ์ห่งแรกและแห่งเดียวใน ประเทศ

นิวซีแลนด ์สรา้งขึน้โดยนกัการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลารน์คั สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ใช้
เวลา 3 ปีจึงสรา้งเสร็จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิด โศกนาฏกรรม
อาถรรพข์ึน้ จึงถกูขายต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครวับารเ์กอรซ์ึ่งซือ้ขึน้มาไว ้ครอบครองในปี ค.ศ. 
1967 และเปิดใหบุ้คคลภายนอกไดเ้ขา้ชม จิบชาพรอ้มทานขนมในบรรยากาศปราสาท  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในทวัร)์ 
เขา้สู่ท่ีพกั เขา้สู่ท่ีพกั เมืองดันนีดิน 
 

วันที่สี่ ดันนีดิน-เท อานัว 

เชา้ หลังอาหารเชา้ (รวมในทัวร)์ น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เท อานัว ประตูสู่อุทยานแห่งชาติฟยอรด์แลนด์ 
ระหว่างทางผ่านเขตอนรุกัษ์ทุ่งหญา้แดง ท่ีเหลือเพียงแค่ไม่กี่แห่งในโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในทวัร)์ 
บ่าย ออกเดินทางต่อ ถึงเมืองเท อานัว ในช่วงเวลาเย็นประตสูู่อุทยานแห่งชาติฟยอรด์แลนด ์เมืองเล็กๆอันแสน

สงบตัง้อยู่ริมทะเลสาปเทอานัวทะเลสาปท่ีใหญ่ท่ีสุดในภมูิภาคเซาทแ์ลนด ์เมืองนีแ้ละยงัเป็นจดุพักอย่างดี
ก่อนเดินทางสู่มิลฟอรด์ซาวด์ น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก จากนั้นให้ท่านไดซ้ึมซับบรรยากาศริมทะเลสาปอันแสน
สงบ และชมพระอาทิตยต์กดินริมทะเลสาบอนัสวยงาม น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระตามอัธยาศัย ท่านท่ีสนใจ
ทัวร์ชมหนอนเรืองแสง (กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนการเดินทาง) หนอนเรืองแสง ถึงแม้นว่าจะ
เรียกว่าหนอน แต่จริงๆแลว้ไม่ใช่หนอน แต่เป็นตวัอ่อนของแมลงท่ีมีลักษณะคลา้ยยงุ ท่ีสามารถปล่อยแสง
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ออกมาจากตวัเพื่อล่อเหยื่อใหม้าติดกับ หนอนเรืองแสงนีม้ีอยู่มากมายภายในถ า้ไม่กี่แห่งในนิวซีแลนด ์จน
ท าใหเ้รารูสึ้กราวกบัว่าไดม้องดดูาวอยู่บนทอ้งฟ้าอนัมืดมิดเต็มไปหมด 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในทวัร)์ 
ท่ีพกั เมือง เท อานัว 

 

วันที่ห้า เท อานัว – มิลฟอรด์ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์

เชา้ หลังอาหารเชา้ (รวมในทัวร)์ เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติฟยอรด์แลนด ์เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศ
นิวซีแลนด์ท่ีใหญ่ ท่ีสุดมีเนื ้อท่ีเกือบ 3 ล้านเอเคอร์ ครอบคลุมพื ้นท่ีส่วนใหญ่ของเกาะใต้แถบชายฝ่ัง
ตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศท่ีสูงชันและซับซ้อนมีชายฝ่ังท่ีขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พืน้ท่ีแห่งนีม้ีเอกลกัษณเ์ฉพาะไดร้บัการคุม้ครองเป็นพิเศษและไดร้บัการประกาศ
ใหเ้ป็นมรดกโลก ลอดอุโมงคฮู์เมอร ์HOMER TUNNEL มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ท่ีใชเ้วลาก่อสรา้งนาน
ถึง 17 ปี เขา้สู่ช่องแคบมิลฟอรด์ เพื่อน าท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE ท่ีมีความปลอดภัยสูง 
ชื่นชมความงามของฟยอรด์ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะและธารน า้แข็งหลายลา้นปีมาแลว้ ซึ่งมีความ
ยาวถึง 19 กิโลเมตร มิลฟอรด์ซาวด ์เป็นผืนน า้อันเป็นส่วนเวา้ของทะเลทาสมัน ซึ่งถกูโอบลอ้มไวด้ว้ยหุบ
เขาท่ีแคบและหนา้ผาสงูชันอันเกิดจากการกดัเซาะของธารน า้แข็ง ต่อมาเมื่อธารน า้แข็งหายไปก็มีน า้ทะเล
เขา้มาแทนท่ี ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอรด์ (Fiord หรือ Fjord)” บริเวณท่ีธารน า้แข็งกัดเซาะและถูกแทนท่ีโดยน า้
ทะเล ส่วนท่ีเป็นผืนน า้จะเรียกว่า “ซาวด”์ ในขณะท่ีส่วนท่ีเป็นภเูขาและหนา้ผาซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเขา้มาใน
น า้จะเรียกว่า “ฟยอรด์”นั่นเอง 

 11.30 น. น าท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE พรอ้มกับผ่านชมน า้ตกโบเวน ท่ีมีความหมายในภาษา
เมารีว่า “น า้ตกนารีแห่งล าธาร” ชมทิวทศันท่ี์งดงามของน า้ตกสงู 160 เมตร น า้ตกแห่งนีต้ัง้ชื่อตามภรรยา
ท่านผูว้่าการนิวซีแลนดท่ี์มาเยี่ยมชมสถานท่ีแห่งนี ้ผ่านชม SEAL ROCK ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของแมวน า้ตาม
ธรรมชาติ ชมยอดเขา MITRE PEAK เชื่อกนัว่าน่าจะเป็นภเูขาท่ีมีฐานอยู่ในทะเลท่ีสงูท่ีสดุในโลก  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียงบนเรือ (รวมในทัวร)์  
13.00 น.  น าท่านกลับสู่เมืองควีนสท์าวน ์ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับบรรยากาศและวิวสวยๆ ท่ีมองผ่าน

เลนสก์็เก็บภาพไดไ้ม่สวยเท่าตาเห็น ระหว่างทางสู่เมืองควีนสท์าวน ์แวะถ่ายรูปท่ีทะเลสาป Mirror Lake 
ในวนัท่ีฟ้าลมสงบผิวทะเลสาปจะน่ิงสะทอ้นวิวภูเขา และตน้ไมท่ี้อยู่ดา้นล่างราวกบัเป็นกระจกขนาดใหญ่ 
เดินทางต่อ แวะถ่ายรูปวิวระหว่างทางจนถึงเมืองควีนสท์าวน ์

เย็น ถึง เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่ งตั้งอยู่ริมเนินเขา ริม
ทะเลสาบและโอบลอ้มดว้ยภเูขา จดัไดว้่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกสดุๆ และท่ีน่ีเปรียบเหมือนเป็นสวรรคข์องผูท่ี้
ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบันควีนสท์าวน์ถูกยกให้เป็นเมืองท่ีน่า
หลงใหลในเร่ืองของทิวทศันท่ี์งดงาม จากนัน้น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัเก็บส าภาระใหเ้รียบรอ้ย  
น าท่านรบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในทวัร)์  
ท่ีพกั เมือง ควีนสท์าวน ์
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วันที่หก ควีนสท์าวน ์- แอรโ์รทาวน ์- ควีนสท์าวน ์

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า (รวมในทัวร)์ น าท่าน ชมการนั่งเรือ Shot Over Jet  (ท่านท่ีต้องการสัมผัส
ประสพการณอ์ันน่าต่ืนเตน้ โปรดแจง้ล่วงหนา้ ไม่รวมในทัวร)์ เรือเจ็ตแล่นดว้ยความเร็วสูงอันโด่งดังจาก
นิวซีแลนด ์แล่นเรือท่ามกลางเกาะแก่ง และโขดหินตามล าน า้ Shotover ท่ีคดเคีย้วไปมาและหมุนเรือ 360 
องศา อย่างน่าหวาดเสียวพอต่ืนเต้นให้ร่างกายได้หลั่งอดรีนาลีน คิดค้นโดย Bill Hamilton เปิดตั้งแต่ปี 
1970 มีผูม้าลองความหวาดเสียวนีแ้ลว้กว่า 2 ลา้นคน 

 จากนัน้ น าท่านเดินทางต่อสู่เมือง แอรโ์รทาวน์ (Arrowtown)  เท่ียวชมเมืองของนกัขดุทอง เป็นเมืองเล็กๆ 
ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา ท่ีน่ีเป็นเมืองขุดทองเก่าท่ีอนุรกัษ์เอาไว้อย่างดีท่ีสุด ในยุคต่ืนทอง (ปี  1865) เคยมี
ประชากรมากกว่า 7,000 คน และเป็นเพียงหน่ึงในเมืองขุดทองสมัยเก่าท่ีเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้
แปรสภาพเป็นเมืองรา้ง หรือเปล่ียนรูปแบบไปเป็นเมืองท่ีพัฒนาอย่างทันสมัย แม้ว่าแอรโ์รวท์าวนจ์ะเป็น
เมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียว  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง (ไม่รวมในทวัร)์   
ออกเดินทางต่อและแวะชม สะพานคาวารัว (KAWARAU) ชมกิจกรรมหวาดเสียวอันเล่ืองชื่อของชาว
นิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬาวัดใจคน  กล้า โดยสะพานมีความสูงถึง 43 เมตร 
ซึ่งควีนทาวนถ์ือเป็นตน้ก าเนิดของการโดดบันจีจ้ัม้ป์ท่ีโด่งดงัไปทั่วโลก และมี
วิวทิวทศันท่ี์สวยงามระดบัโลกอีกดว้ย (ท่านท่ีตอ้งการกระโดดบนัจีจ้ัม้พ ์หรือ 
Sky Divingประสบการณ์ครัง้หน่ึงในชีวิตอันน่าต่ืนเต้น โปรดแจ้งล่วงหน้า) 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนสท์าวน์ แลว้น าท่านขึน้ กระเช้าสู่
ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE GONDOLA) เป็นกระเช้าท่ีนั่ งได้ 4 คน
ระยะทางขึน้สู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามของเมืองควีนสท์าวนใ์นอีกมุมมอง ท่ีท่าน
จะมองเห็นอาคารบา้นเรือนท่ีปลกูสรา้งตามไหล่เขาพรอ้มกับทะเลสาบวาคาทีปท่ีูสวยงามดา้นล่าง อิสระให้
ท่านเดินชมทศันียภาพของเมืองควีนสท์าวนจ์ากมมุสูง พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ จนกระทั่งไดเ้วลาอัน
สมควร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบสพ์ีค พรอ้มชมวิวอัน
สวยงามของเมืองควีนสท์าวนย์ามค ่าคืน บริการท่านดว้ยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนือ้แน่น 
หอยแมลงภู่นิวซีแลนดช์ิน้โต หรือ เนือ้แกะที่เป็นเมนท่ีูไม่ควรพลาด (รวมในทัวร)์ 
ท่ีพกั เมือง ควีนสท์าวน ์

 

วันที่เจ็ด ควีนสท์าวน ์- เทคาโป 

เชา้ หลงัอาหารเชา้ (รวมในทัวร)์ ออกเดินทางสู่ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) ทะเลสาบท่ีมีสีเขียวอม
ฟ้า ท่ีเรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุในนิวซีแลนดเ์พราะความ
สวยงามแบบท่ีสุดของท่ีสุดบนพื ้นท่ีกว้างใหญ่ประมาณ  83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูง 700 เมตร จาก
ระดับน า้ทะเล  น า้ในทะสาบยังคงสีเทอควอยซซ์ึ่งจะเห็นไดช้ัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตก
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กระทบสะทอ้นกับผิวน า้ สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีน า้ชะลงมาระหว่างทางท่ีไหลลงมาจากยอดเขา
นั่นเองท่ีสรา้งโทนสีฟ้าสวยๆ ใหก้บัทะเลสาบแห่งนี ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในทวัร)์ 
ผ่านเส้นทาง ลินดิสพาส (Lindis Pass) เป็นเขตสงวนพันธุ์กอหญ้าแห่งแรกในนิวซีแลนด์ ขับรถผ่าน
ท่ามกลางหบุเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยกอหญ้าสีเหลืองตลอดทางเมื่อมองไกลๆแลว้เหมือนขนเฟอรท่ี์ปกคลมุไป
ทั่วทัง้หุบเขา และจะดูเป็นสีทองยามแสงอาทิตยส์าดส่องลงมา เพลิดเพลินไปกับวิวสองขา้งทางและแวะ
ถ่ายรูประหว่างทางอีกดว้ย ขบัต่อไปเรื่อยๆ จนถึงทะเลสาบเทคาโป น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั เก็บกระเป๋าสัมภาระ 
จากนั้นน าท่าน ชมโบสถข์องคนเลี้ยงแกะแสนดี “Church of the good Shepherd” เป็นโบสถห์ลังเล็ก
และเล็กท่ีสุดในนิวซีแลนด ์ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ ชื่อของโบสถ ์ไดม้าจากค าท่ีใชเ้รียก ‘พระเยซู’ ว่าเป็นคนเลีย้ง
แกะท่ีแสนดี ตามคติในพระคัมภีรใ์หม่ของคริสต์ศาสนา ประกอบกับดินแดนเกาะใต้ในแถบนี้ อาชีพ
เกษตรกรรมเลีย้งแกะเป็นอาชีพและรายไดห้ลกัน าความเจริญมาสู่ภมูิภาคนีเ้ป็นอย่างมาก จนคนเลีย้งแกะ
ทัง้หลายสมควรไดร้บัการยกย่องเชิดชูดว้ย ศาสนสถานอันมีท่ีตัง้ท่ีน่าประทับใจแห่งนี ้น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก 
พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในทวัร)์ 
ท่ีพกั บ้านพักตากอากาศเมืองเทคาโป ในยามค ่าคืนส่ิงหน่ึงท่ีเป็นไฮไลทข์องการมาพักท่ีทะเลสาบเทคา
โป คือการไดอ้อกมาดูดาวยามค ่าคืน เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นเมืองเล็กๆและมีบรรยากาศท่ีโล่งกวา้งของทะเลสาบ 
จึงไม่มีแสงไฟมารบกวน คุณสามารถมองเห็นดวงดาวมากมายของทอ้งฟ้าซีกโลกใต ้หรือแมก้ระทั่งทาง
ชา้งเผือกในคืนท่ีฟ้าไรเ้มฆ หากท่านโชคดี 
 

วันที่แปด เทคาโป 

เชา้ หลังอาหารเชา้ (รวมในทัวร์) น าท่านสู่อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก น าท่านเดินเทรกกิง้ ระยะสั้นๆ เพื่อชม
ธรรมชาติ และชมธารน ้าแข็งทาสมัน ธารน า้แข็งทาสมัน เป็น
ธารน า้แข็งท่ียาวท่ีสดุในนิวซีแลนด ์ประมาณ 27 กิโลเมตร มีอายุ
ราว 300 – 500 ปี ท่ีค่อยๆละลายและแตกออกไปเรื่อยๆ จน
กลายเป็นแม่น า้ทาสมนั และยงัเป็นหน่ึงในแม่น า้ท่ีไม่กี่แห่งในโลก
ท่ีมีภเูขาน า้แข็งลอยอยู่บนแม่น า้ดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในทวัร)์  
 จากนั้น น าท่านกลับสู่ทะเลสาบเทคาโป ระหว่างทางกลับแวะ

ถ่ายรูปวิวธรรมชาติอนัสวยงามริมทะเลสาบปูคากิอย่างเต็มอิ่ม 
ทะเลสาบปูคากิ  เป็นทะเลสาบขนาด
ใหญ่อันดับ 3 ของนิวซีแลนด ์มีทิวทัศน์
งดงามมากจนได้ชื่อว่า Million Dollar 
View คือไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยทั้งนั้น จนเป็นทิวทัศน์ท่ีมีมูลค่านับล้านดอล
ล่ารที์เดียว  ท่ีทะเลสาบนีส้ามารถมองเห็นยอดเขาเมาทค์กุท่ีสงูถึง 3,753 เมตร ซึ่ง
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มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปีอีกดว้ย (ส ำหรบัท่ำนที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงสู่กลำเซียบนยอดเขำ กรุณำ
แจง้ล่วงหนำ้) กิจกรรมนั่งเฮลิคอปเตอร์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่นกัท่องเที่ยวนยิม เพรำะนอกจำกจะได้
ชมวิวสวยๆจำกมุมสูงแลว้ ยงัไดม้ีโอกำสเล่นกบัหิมะไดอ้ีกดว้ย ใชเ้วลำท่องเที่ยวทำงอำกำศประมำณ 45 
นำที – 1 ชั่วโมง 

เย็น น าท่านเลือกซือ้วตัถดิุบประกอบอาหารรว่มกนั รบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในทวัร)์ 
  ท่ีพกั บ้านพักตากอากาศเมืองเทคาโป 
 

วันที่เก้า เทคาโป – ไครสตเ์ชิรช์ 

เชา้ หลงัอาหารเชา้ (รวมในทัวร)์ แวะเดินเล่นท่ีเมืองเจอรัลดีน เมืองเล็กๆ น่ารกัๆ เป็นเมืองท่ีไดก้ล่ินอายทาง
ศิลปะและประวติัศาสตรท่ี์ยงัอบอวลอยู่ ดไูดจ้ากรา้นคา้ขายของท่ีเป็นงานท ามือ หรืองานศิลปะต่างๆ และ
ยงัมีพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัเมืองนีใ้หท่้านไดเ้ขา้ไปเยี่ยมชมไดอ้ีกดว้ย ออกเดินทางต่อแวะช็อป
ปิ้งสินคา้พืน้เมือง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโลนิน ของฝากอื่นๆ ท่ีเมืองแอชเบอรต์ัน 
เมืองศนูยก์ลางการซือ้ขายผลิตผลทางการเกษตรท่ีส าคญัของเกาะใต ้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าฟารม์
เลีย้งแกะ หรือฟารม์ววั ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งรวมสินคา้และผลิตภัณฑจ์ากแกะ ขนแกะ และผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว 
อาหารเสริม และของท่ีระลึก อื่นๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในทวัร)์ 
บ่าย ถึง เมืองไครสตเ์ชิรช์ (Christchurch) เกาะใต ้ประเทศนิวซีแลนด ์ท าการรบัรถ และน าท่านเขา้สู่ตวัเมือง

ไครสตเ์ชิรช์ ไครสตเ์ชิรช์เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะใต้ และมีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นล าดับสามของ
ประเทศ น าท่านเดินเล่นใน สวนสาธารณะเมืองไครสตเ์ชิรช์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีสดุของเมืองไค
รสตเ์ชิรช์ท่ีจะเปล่ียนสีสัน และบรรยากาศตามฤดูกาลต่างๆ เดินเล่นถ่ายรูปตน้ไม ้ดอกไม ้สูดอากาศอัน
บริสุทธิ์ใหชุ้่มปอด สวนสาธารณะแห่งนีต้ัง้อยู่ใจกลางเมืองมีแม่น า้อาวอนพาดผ่าน ตัง้แต่ปี ค.ศ.1850 ไว้
เป็นท่ีส าหรับประชาชนได้มีท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ภายในสวนนี ้ยังมีส่วนท่ีเป็นสวนพฤกษชาติ ท่ีจะมีการ
ปรบัเปลี่ยนหมนุเวียนดอกไมพ้นัธุต่์างๆ ตามฤดกูาลอีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านล่องเรือพาย ชมวิว
ธรรมชาติสองฟากฝ่ังของแม่น า้อาวองท่ีไหลผ่านกลางเมืองและสวนสาธารณะแห่งนี ้จากนั้นใหท่้านได้น่ัง
รถรางชมเมืองไครสตเ์ชิรช์ ผ่านจดุส าคญัๆต่างๆของเมือง  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หรือท าอาหารรบัประทานรว่มกนั (ไม่รวมในทวัร)์ 
เขา้สู่ท่ีพกั เมืองไครสตเ์ชิรช์ 

 

วันที่สิบ  ไครสตเ์ชิรช์ – อ๊อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

07.00 น. หลงัอาหารเชา้อย่างง่าย (รวมในทัวร)์ น าท่านเดินทางสู่สนามบินควีนสท์าวน ์ท าการคืนรถยนต ์ 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด ์โดยสายการบินแอรนิ์วซีแลนด ์เท่ียวบิน NZ 530 (ใชเ้วลาบิน 1.20 ชั่วโมง) 
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินอ็อคแลนดเ์พื่อเปลี่ยนเครื่อง 
13.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 492 (ใชเ้วลาบิน 12.15 ชั่วโมง) 
20.25 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ: กรุ๊ปเล็ก 6 หรือ 10 ท่าน    
1 – 10 พฤษภาคม 2563 

วันท่ีเดินทาง ราคาต่อท่าน 
(ขนาดกรุ๊ป 10 ท่าน)  

ราคาต่อท่าน 
(ขนาดกรุ๊ป 6 ท่าน) 

เม.ย. และ พ.ค. 63 77,900.- 89,900.- 
**ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน** 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อัตรานีร้วม 

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่ากลุ่มเท่านัน้ หากตอ้งการวีซ่าเด่ียวกรุณาแจง้ล่วงหนา้และช าระค่าวีซ่าส่วนต่าง   
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ท่ีพกัในบางเมืองเป็นแบบบา้นพกัตากอากาศ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารบางมือ้ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าล่องเรือชมวิว Milford Sound และอาหารเท่ียง 
6. ค่ากระเชา้ Gondola และอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ์
7. ค่ารถน าเท่ียว 2 คนั 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นีข้ึน้กับเงื่อนไข

บริษัทประกนัชีวิต  
9. มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยดแูละอ านวยความสะดวกตลอดทริป 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดสายการบินไทย (BKK – AKL – BKK) 
2. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ภายในประเทศ สายการบินเจ็ตสตาร ์(Auckland – Dunedin) 
3. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ภายในประเทศ ชั้นประหยัดแอรน์ิวซีแลนด ์(Christchurch - Auckland) 
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
5. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 
6. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
7. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทัง้นีจ้ านวนขึน้กับความพึงพอใจของท่าน 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง 
ช าระเงินค่ามัดจ าทัวร ์25,000 บาท และค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหนา้ จ่ายตามยอดจริง (หากใหบ้ริษัทเป็นผูจ้องตั๋วเดินทางให)้ 
พรอ้มส่งหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง จากนัน้ช าระเงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดอย่างนอ้ย 45 วนัก่อนการเดินทาง 
**หากช าระมดัจ าไม่ทนัราคาตั๋วเครื่องบินท่ีมีการปรบัเปลี่ยนเพิ่มขึน้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งยื่นเสนอราคาใหม่อีกครัง้ 
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การยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามดัจ า 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึน้ไป  คืนเงินบางส่วน **ยกเวน้ส่วนท่ีไดจ้่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปแลว้ และค่าใชจ้่ายวีซ่า 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-44 วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-14 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุ
ต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง
หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋ วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ วเครื่องบินตาม
สถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ์ื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้  


