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SOUTHERN SPLENDOUR 

นิวซีแลนด์เกาะใต้ 7 วนั 5 คนื 

            ก าหนดการเดินทาง : เดอืนมีนาคม - กนัยายน 2561 
       ราคานีย้กเว้น วันหยุดราชการ,นักขัตฤกษ์ 

 

 
• ส าหรับท่านทีต้่องการเดินทางอสิระตั้งแต่ 2 ท่านขึน้ไป  
• รวมโรงแรม 5 คนื / รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลบั (Seat-in-coach) 

• ไคร้ชท์เชิร์ส เมืองทีเ่ต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมองักฤษ ได้ช่ือว่าเป็น เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ 
• ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบอนัสวยงาม สีเขยีวอมฟ้า หรือเรียกอกีช่ือหน่ึงว่าทะเลสาบสีน า้นม 
• เม้าท์คุ้ก ภูเขาทีสู่งทีสุ่ดในนิวซีแลนด์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าดอกไม้และฝูงแกะนับร้อยนับพนั 
• ชมความงดงามของทะเลสาบวาคาทปูี กบับรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
• เมอืงควนีส์ทาวน์ ได้รับสมญานามว่าเป็น ‘Adventure Capital of The World”  
• ล่องเรือชมความสวยงามแสนโรแมนติก ที่อทุยานแห่งชาติ มลิฟอร์ด ซาวด์ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
  41,900.- 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – นิวซีแลนด์ 
….. น. เช็คอนิบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  
….. น. ออกเดินทางสู่ ไคร้ชเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์  
วนัที่สอง  เมอืงไคร้ชเชิร์ท (นิวซีแลนด์) – เข้าสู่ที่พกั  
….. น. เดินทางถึง สนามบินเไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองไคร้สท์เชิร์ชเป็นเมืองท่ีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจาก

องักฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น ้ าเอวอนไหลผ่านตัวเมือง
ก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีงดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุกสาย และสวนดอกไมส้วยงามอยู่ทัว่เมืองไปหมด จน
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น The Garden City ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร  (เวลา
ทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทย 5ชัว่โมง) พบเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินบริเวณทางขาเขา้ของสนามบิน จากนั้นเดินทางสู่ท่ีพกั  

 ***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย*** 
 ที่พกั โรงแรม THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
  http://www.williamshotels.co.nz/ashley-hotel-christchurch 
วนัที่สาม ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์ร่ี – ทะเลสาบเทคาโป – เมอืงทไวเซิล – โอทาโก – ทะเลสาบวาคาตปูิ – เมอืงควนีส์ทาวน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนยก์ลางการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัของเกาะใต ้ผ่านท่ีราบทาง
การเกษตรอนักวา้งใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอร่ี” ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากเมืองทิมารูและไคร้สท์
เชิร์ช จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป (Tekapa) ท่ีผืนน ้ามีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษน้ีเกิดจากแร่ธาตุผสมกบั
ธารน ้าแขง็ของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ  

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย*** 
บ่าย เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด์ ระหว่างทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ท่ีสวยงาม

เหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญา้ท่ีเล้ียมา้ ววั และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก ผ่านชมทะเลสาบท่ี
สวยงามท่ีมีฉากหลงัเป็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้ งปี ผ่านชม โอทาโก (Otago) จากนั้นเดินทางสู่ 
เมืองควีนส์ทาวน์ ผ่านชม ทะเลสาบวาคาตีปู อยู่ในเมืองควีนส์ทาวน์ มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั2ของเกาะใต ้มี
ระดบัความลึกถึง380ม เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งเช่นเดียวกนักบัทะเลสาบอ่ืนๆในละแวกน้ี ความท่ีมี
ระดบัน ้ าข้ึนลงต่างกนัไดถึ้ง 12 เซนติเมตรทุกๆ 5 นาทีและรูปร่างเหมือนงูเล้ือย จึงมีต านานของเมารีเล่าว่า 
“เกิดจากรอยปีศาจท่ีนอนตาย (โดนไฟเผา)  

 
ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย*** 
ค ่า ที่พกั โรงแรม HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

http://www.williamshotels.co.nz/ashley-hotel-christchurch
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 https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/queenstown/heartland-hotel-queenstown 
วนัที่ส่ี  ควนีส์ทาวน์ – ทะเลสาบเตอานาว – ล่องเรือส าราญมลิฟอร์ด ซาว์ด – น า้ตกโบเวน – เมอืงควีนส์ทาวน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ 
เขา้สู่ เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่วนอุทยานแห่งชาติมิล
ฟอร์ดซาวด์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซ่ึ้งมีในลกัษณะน้ีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบ
ทะเลท่ีเคยเป็นธารน ้าแขง็ในยคุโบราณ กดัเซาะหินท าใหน้ ้ าท่วมแทนท่ีกลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้
ชมความงามท่ีสร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่าน
จะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบ้ืองล่าง และให้ท่านด่ืมน ้ าแร่บริสุทธ์ิจากธรรมชาติท่ี 
MONKEY CREEK และแวะชมน ้าตกท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ี CHASM 

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย*** 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือส าราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ต่ืนตาต่ืนใจ

กบัภาพของสายน ้ าตกอนัสูงตระหง่านของ น ้ าตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง160เมตรจากหนา้ผา ชมแมวน ้ านอน
อาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ จากนั้นล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลบัสู่ 
เมอืงควนีส์ทาวน์  

 
 ที่พกั โรงแรม HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/queenstown/heartland-hotel-queenstown 

วนัที่ห้า  อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย – OPTIONAL TOUR 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  อิสระท่องเท่ียวตาม อธัยาศยั หรือเลือก Optional Tour ดงัน้ี 
Optional Tour 

  1.การกระโดดบนัจ้ี (Bungy Jump) 
  2. การนัง่เรือเร็วเจท็โบท้ (Jetboating) 
  3.นัง่กระเชา้กอนโดล่า (Gondola Rides) 

(ส าหรับ Optional Tour ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย ส าหรับท่านท่ีตอ้งการจะร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆรบกวน
แจง้ล่วงหนา้) 
***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/queenstown/heartland-hotel-queenstown
https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/queenstown/heartland-hotel-queenstown
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 ที่พกั โรงแรม HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
 https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/queenstown/heartland-hotel-queenstown 

 
 
วนัที่หก  โอทาโก – ทไวเซิล – ทะเลสาบพูคาก ิ– ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – เมอืงอะคารัว – 
  CHURCH OF GOOD SHEPHERD – เมอืงไคร้ชเชิร์ท  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางผ่าน เมืองดะนีดิน เมืองแห่งสก็อตแลนดท่ี์สวยงามริมอ่าวโอทาโก (Otago) สู่ เมืองทไวเซิล (Twizel) 

น าชม ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามมากดัง่ภาพวาดอีกแห่งหน่ึงของนิวซีแลนด ์จนไดช่ื้อว่า 
Million Dollar View น าท่านสู่ ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก หรือ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใตข้องนิวซีแลนด์ท่ี
เต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผสักบัธรรมชาติอนังดงาม ผ่านชมทศันียภาพ
ของทสัมนั กราเซียธารน ้าแข็งสายใหญ่ซ่ึงละลายและกดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลัน่กรองน ้าตาม
ธรรมชาติจนกลายเป็นน ้าทะเลสาบท่ีสวยงาม  

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย*** 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองอะคารัว เป็นส่วนหน่ึงของ Bank of Peninsula ซ่ึงอยู่ในมณฑล Canterbury อนัเป็นส่วนเรียบ

ชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะใต ้ซ่ึงรวม Christchurch และ Mt. Cook ไปดว้ย เมืองอะคารัวนบัเป็นชุมชนแรกๆ 
ในแถบน้ี กิจกรรมหลกัของท่ีน่ีคือการว่ายน ้ ากบัปลาโลมาและนัง่เรือดูปลาโลมาเฮคเตอร์ท่ีเล็กท่ีสุดในโลก 
เดินทางสู่  เข้าชมโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่ี เล็กท่ี สุดในประเทศ
นิวซีแลนดท่ี์ยงัคงใชใ้นการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั หากท่านเขส้ไปดา้นในมองผ่าน
หน้าต่างออกมาดา้นนอกแลว้ท่านจะประทับใจกบัวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาท่ีสวยงามราวกบั
ภาพวาด เดินทางผา่น เมอืงแอชเบอร์ตนั เมืองท่ีอยูทุ่่งราบแคนเทอร์เบอร์ร่ี สู่ เมอืงไคร้ชเชิร์ท 

 

https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/queenstown/heartland-hotel-queenstown
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ที่พกั โรงแรม THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 
http://www.williamshotels.co.nz/ashley-hotel-christchurch 

วนัที่เจด็  สนามบินไคร้ชเชิร์ท – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
….. น. เดินทางสู่ สนามบินไคร้ชเชิร์ท เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
….. น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ  
….. น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
SEAT IN COACH 

  
 

อตัราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน เดินทางได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560     

ก าหนดการเดนิทาง 
คณะ 2 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

มนีาคม - เมษายน 2561 41,900.- 18,500.- 
พฤษภาคม - กนัยายน 2561 43,900.- 20,500.- 

 

อตัรานีร้วม  
➢ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
➢ โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
➢  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง  
 ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน (ยื่นพร้อมกันทั้งคณะใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันท าการ และเข้า

ประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกนั หรือขึน้อยู่กบัเอกสาร) วีซ่าเด่ียว 5,800 บาทต่อท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (กรณีท่ีสนใจซ้ือประกนัเพ่ิม กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม, ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ค่าทิปพนกังานขบัรถ 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
❖ บริษทัฯ สามารถเดินทางไดต้ั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป โดยข้ึนอยูก่บั ระดบัราคาท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
➢ ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
➢ ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่ 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า)  
เงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้

หากมีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบิน
ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 


