
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เกาะเหนือ : อ๊อคแลนด์ - โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เทาโป – เวลลงิตัน 

                   อาหารคาํเมนูฮังง ิปรุงแบบชาวเมารี - นังเรือเฟอร์รีสู่เกาะใต้  

เกาะใต้ : ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมวาฬ ณ ไคคูร่า - เทคาโป  

ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ - ควีนส์ทาวน์ 

พเิศษ !!! เมนูกุ้งลอบเตอร์ // เป๋าฮือทะเลใต้เสริฟพร้อมไวน์แดง 

**COUNT DOWN และชมการจุพลทุีริมทะเลสาบวาคาทีป*ู* 
 



                            
 

กาํหนดการเดินทาง    26 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560 

วนัองัคารที 26 ธ.ค. 60 สนามบินสุวรรณภูมิ  

15.00 น.     พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชนั 4 (ชนัผูโ้ดยสารขาออก) ประตูทางเขา้ที 3 เคาน์เตอร์ D เพอืเตรียมตวั

เดินทาง นาํท่านผ่านขนัตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับเพืออาํนวย

ความสะดวกในเรืองของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน 

18.45 น. ออกเดนิทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทยีวบินที  TG 491   ( ใช้เวลาในการเดินทาง 11.20 ชม. )  

 ** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเดด็ขาด ) 

วนัพุธที 27 ธ.ค. 60  สนามบินอ๊อคแลนด์  - ชมเมือง - โรโตรัว 

12.05 น. เดนิทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง  

 หลงัรับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่เมืองออ็คแลนด ์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่าน ชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองทีใหญ่อันดับหนึง เป็นเมืองทีสําคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของ

นิวซีแลนดช์มอ่าวทีสวยงามเตม็ไปดว้ยเรือนบัร้อยลาํ ชมสะพานฮาเบอร์ ผา่นชมบา้น เ ศ ร ษ ฐี ที ตั ง อ ยู่ บ น เ นิ น เ ข า  

จากนนันาํท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง ผา่นย่าน พาร์แนล ถนนทีเป็นทีตงัของบา้นเรือน ร้านคา้เก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนนันาํ

ท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตวัโรเป็นมีทีมีพลงัความร้อนใตพิ้ภพ และมีชาวเมารีอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมากและ

ยงัเป็นเมืองท่องเทียวทีสําคญัของเกาะเหนือ ดว้ยสภาพภูมิประเทศของเมืองตงัอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อโคลนร้อน

มากมาย ทาํใหเ้ป็นทีมาของชือเรียกขานอีกอย่างหนึงของเมืองนีว่า เมืองแห่งซัลเฟอร์ (SULPHUR CITY) เพราะ

บรรดาบ่อโคลนทงัหลายนีไดป้ล่อยซัลเฟอร์หรือกาํมะถนัออกมากระจายไปทวัเมือง นอกจากนียงัมีบ่อนาํแร่ นาํพุ

ร้อนมากมายทาํใหเ้มืองโรโตรัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชนัเยยีมของนิวซีแลนดอี์กดว้ย   

คาํ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ทีปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พืนเมืองของชาวเมารี  

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก  SUDIMA LAKE  ROTORUA หรือเทียบเท่า 

วนัพฤหัสบดทีี 28 ธ.ค. 60  โรโตรัว -  ศูนย์วฒันธรรมเมารี – อโกรโดม - เทาโป – นาํตกฮูก้า - เวลลงิตนั 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํท่านสู่ TE PUIA ศูนย์วฒันธรรมชาวเมารี เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนย์

ฝึกหดังานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลกัไม ้การทอเครืองนุ่งห่ม 

ชมบ่อนาํพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิงมหศัจรรยที์เกิดขึนจากพลงัความร้อนใตพิ้ภพ 

ทีพวยพุ่งจากพืนดิน และ แร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ทีเกิดจากพลงัความร้อน

ใตพื้นดินในบริเวณนี ขา้งในศูนยมี์ชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลกัไมแ้ละทาํ

เครืองจกัสานใหช้ม มีพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ บา้นโบราณ และเรือโบราณตงัแสดง 

มีการแสดงระบาํเมารี และการร้องเพลงใหไ้ดรั้บชมรับฟังกนัอยา่งเพลิดเพลิน

อีกดว้ย จากนนันาํท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลียงแกะซึง

ปรับปรุงเป็นสถานทีท่องเทียวจดัแสดงทีมีชือเสียงโด่งดงัไปทวัโลก นนัคือการตดัขนแกะ แสดงตดัขนแกะมีหลายๆ 

แห่งในประเทศนิวซีแลนดแ์ต่ ทีอโกรโดมเป็นสถานแสดงโชวก์ารตดัขนแกะทีมีชือเสียงทีสุด นอกจากการแสดงตดั

ขนแกะแลว้ ทีอโกรโดมยงัมีการแสดงอืนๆ เช่น การรีดนาํนมววั และ การแสดงสุนขัตอ้นเป็ด และตอ้นแกะ โดยสุนขั

แสนรู้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



                            
 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึงตงัอยูริ่มทะเลสาบเตาโปซึงเป็นทะเลสาบทีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต ทีมีขนาดใหญ่

และลึกทีสุดของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองตากอากาศและศูนยก์ลางการตกปลาเทร้า จากนนัแวะชมนําตกฮูก้า

นาํตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณนาํทีตกลงมาเฉลียแลว้ คือ 2 แสนลิตรต่อวนิาที มีตน้กาํเนิดมาจากแม่นาํไวกาโต ้ซึง

ไหลมาจากทะเลสาบเตาโป จากนนัเดนิทางต่อสู่เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด ์ศูนยก์ลางทางการ

บริหาร และการปกครอง  

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก IBIS WELLINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัศุกร์ท ี29 ธ.ค. 60  เวลลิงตนั - ชมเมือง – ล่องเรือเฟอร์รี – พิคตัน - เมืองเบลนแฮม 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํท่านเทียวชมเมืองเวลลงิตนั เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด ์ซึงมกัจะไดรั้บการเปรียบว่าเหมือนกบัซานฟรานซิส

โก ผ่านชมรัฐสภา หอสมุดแห่งชาติย่าน WATER FRONT  นาํท่านชมวิวของเมืองจากยอดเขาวิคทอเรีย ทีสามารถ

มองเห็นทศันียภาพของเมืองอย่างกวา้งไกล เป็นเมืองซึงเสมือนฉากอนังดงามทีตงัอยู่บนเนินเขา รายลอ้มดว้ยท่าเรือนาํ

ลึก อีกทงัยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง การปกครอง ชมตึกรัฐสภาทีเป็นรูปรวงผึงทีแปลกตา ซึงปีเตอร์ แจ็คสัน ผูก้าํกบั

ทงัสามภาคของภาพยนตร์เรืองเดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (THE LORD OF THE RING) ไดเ้ลือกเมืองเวลลิงตนัซึง

เป็นบา้นเกิดของตนเองเป็นทีปักหลกัในการถ่ายทาํ และชมอาคารสถานีรถไฟทีเก่าแก่สวยงาม ชมพิพิธภัณฑ์ เทปาป้า 

(TEPAPA) ทีทนัสมยัและใหญ่ทีสุดในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีทีนาํ เสนอเรืองราวต่างๆ ของชาวเมารีและประวติั

ความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ท่าเรือเมืองเวลลิงตนั เพือทาํการเช็คอิน เพือ ลงเรือเฟอร์รี INTERISLANDER ขา้มช่องแคบระหว่างเกาะ

ใต ้สู่เกาะเหนือดว้ยเรือเฟอร์รีขนาดใหญ่ ทีมีสิงอาํนวยความสะดวกครบ

ครัน ห้องดูทีวี ร้านอาหาร ห้องเด็กเล่น พร้อมชมทศันียภาพทีสวยงาม

ตลอดทาง  

18.00 น. เรือเทียบฝังท่าเรือเมืองพคิตนัเกาะใต ้หลงัรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้   

 เดินทางสู่เมืองเบลนแฮม เลาะเลียบชายฝังทะเล ชมทัศนียภาพของ

มหาสมุทรแปซิฟิคตอนใตข้องนิวซีแลนด ์ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก  หรือเทียบเท่า 

วนัเสาร์ที 30 ธ.ค. 60  เมืองเบลนแฮม - ไคคูร่า  - ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สเชิร์ท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

เทียวชม เมืองไคคูร่า ซึงเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝังทะเลทางตะวนัตก ซึงใน

อดีตเมืองไคคูร่า เป็นศูนยก์ลางของเมืองท่าเรือล่าวาฬ ตงัแต่ปี ค.ศ. 1843–1922 

และยงัเป็นเมืองทีอุดมสมบูรณ์ สําหรับการเพาะปลูกและเลียงแกะ ไคคูร่ามี

ชือเสียงในเรืองการจดัทวัร์ชมวาฬมาก และยงัเป็นเจา้แรกในนิวซีแลนดที์จดัให้

มีทวัร์ชมวาฬ จากนนันาํท่าน ลงเรือยอร์ช ลาํใหญ่ทีมีความจุไดถึ้ง 40-50 คน

นาํสู่กลางทะเล เพือเก็บเกียวประสบการณ์ จากการผจญภยัในการชมปลาวาฬ

ยกัษพ์นัธ์ุซเพิม อยา่งใกลชิ้ดซึงเป็นสตัวที์สง่างามทีสุดของโลกในธรรมชาติ  ท่านอาจจะไดพ้บกบัปลาโลมาสีเทา นก



                            
 

ทะเลหลากชนิด แมวนาํ และยงัอาจจะไดช้มวาฬหลากหลายพนัธ์ุทีแวะเวียนเขา้มาเยือน แนวชายฝังในบางฤดูกาลอีก

ดว้ย  (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชัวโมง)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองไคร้ชเชิร์ท เมืองไคร้สทเ์ชิร์ชเป็นเมืองทีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากองักฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก๋สุด

ของเกาะใต ้ประเทศนิวซีแลนด ์มีแม่นาํเอวอนไหลผ่านตวัเมืองก่อใหเ้กิดทศันียภาพทีงดงาม มีความร่มรืนของถนน

ทุกสาย และสวนดอกไมส้วยงามอยู่ทวัเมืองไปหมด จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น GARDEN CITY OF THE 

WORLD ทาํใหเ้มืองนีขึนชือเรืองความบริสุทธิและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ มีสถานทีท่องเทียวมากมายสวยงามในเมือง

ไคร้สทเ์ชิร์ช เช่น จตุรัสวกิตอเรีย,กีวเีฮา้ส์,วิหารคาธีดตลั,ขึนยอดเขาแคชเมียร์เพอืชมเมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นตน้  

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 

วนัอาทิตย์ที 31 ธ.ค. 60 เมืองแอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ– ควนีส์ทาวน์ - นับถอยหลงัสู่ปีใหม่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

 จากนนัเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนยก์ลางการซือขายผลผลิตทางการเกษตรที

สําคัญของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านทีราบทางการเกษตรอนักว้างใหญ่ 

สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี” ทีใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากเมืองทิมารูและไคร้สท์

เชิร์ช คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํฟาร์มเลียงแกะ หรือฟาร์มววั เลียงววั ทีนี จึง

เป็นแหล่งรวมสินคา้และผลิตภณัฑ์จากแกะ ขนแกะ และผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว อาหารเสริม และของทีระลึก อืนๆ เชิญ

เยียมชมทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี แหล่งเพาะพนัธุ์แกะและววัทีสาํคญัของเกาะใต ้

นาํท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบทีมีชือเสียง และถือเป็นทะเลสาบทีสวยทีสุดแห่งหนึง

ของประเทศนิวซีแลนด ์มีพืนทีทงัหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึงสิงทีทาํใหท้ะเลสาบแห่งนีกลายเป็นจุดหมาย

ปลายทางของนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมาเยือนนิวซีแลนด ์ก็เนืองจากสีเทอร์ควอยซ์ของนาํในทะเลสาบ ทีเกิดจากการ

ละลายของนาํแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึงไดก้ัดกร่อนชนัหินอนัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก่อนทีจะไหลลงสู่

ทะเลสาบ และเมือแสงอาทิตยต์กลงกระทบกบันาํ สารละลายเหล่านีก็สะทอ้นแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ทีสวยงาม 

ใกลก้นัจะมีอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ สร้างดว้ยทองสมัฤทธิในปี ค.ศ.1968  เพอืเป็นการยกย่องคุณความดีทีช่วยงานให้

ชาวบา้นมีกินมีใชจ้นถึงทุกวนันี เนืองจากประะเทศนิวซีเเลนด ์เป็นประเทศทีเลียงเเกะไวใ้นการทาํการคา้ ไม่ว่าจะขน

แกะ เนือแกะ นมแกะ จึงมีผูช่้วยสําคญัคือสุนัขตอ้นแกะ ไวส้ําหรับตอ้นแกะ และไล่หมาป่าดว้ย และใกล้ๆ  กนันนั 

ท่านจะไดเ้ห็นโบสถข์นาดกระทดัรัดน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถที์เล็กทีสุดในประเทศ

นิวซีแลนด ์ซึงในปัจจุบนัยงัใชใ้นการประกอบพิธีการต่างๆ อยู ่

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารญปีุ่ น 

บ่าย นาํท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใตข้องนิวซีแลนด์ทีเต็มไปดว้ย ทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบสีสัน

สวยงาม เชิญสัมผสักบัธรรมชาติอนังดงาม ผ่านชมทศันียภาพของทสัมนั กราเซียธารนาํแข็งสายใหญ่ซึงละลายและ

กดัเซาะเอากอ้นหินขนาดต่างๆกนัมากลนักรองนาํตามธรรมชาติจนกลายเป็นนาํทะเลสาบทีสวยงาม ผ่านชมทะเลสาบ

ปูคาก ิเป็นทะเลสาบทีมีความสวยงามมากดงัภาพวาดอีกแห่งหนึงของนิวซีแลนด ์จนไดชื้อว่า MILLION DOLLAR 

VIEW คลา้ยๆ กบัทะเลสาปเทคาโป คือเป็นนาํทีละลายมาจากภูเขานาํแขง็ เวลาแดดออก นาํจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่

เวลาไม่มีแดดนาํเป็นสีนาํนม มองไปทางภูเขา เห็นเมฆหรือหมอก ลอยตาํลงมา โรแมนติคมาก โดยเฉพาะช่วงหนา้

หนาวมีไอนาํลอยเหนือนาํ หมอกลอยมาปะทะกบัสันเขา  



                            
 

 จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองควนีส์ทาวน์ เมืองทีตงัอยูท่่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ทีชือ THE REMARKABLES 

อุดมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามบนชายฝังของทะเลสาบวาคาติปู ทาํใหวิ้วทิวทศัน์งดงามราวกบัภาพฝัน เหมาะเป็น

ทงัสถานทีท่องเทียวของคนทวัไป และคู่ฮนันีมูนทีตอ้งการความโรแมนติกแบบส่วนตวั ไม่เพียงแต่มีทศันียภาพ

สวยงามเท่านนั แต่ยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทนัสมยั ร้านกาแฟ ไนตค์ลบั แหล่งชอ้ปปิงและสถานทีท่องเทียวที

เหมาะกบัฤดูกาล ซึงพร้อมกระตุน้ต่อมผจญภยั สาํหรับผูรั้กการทาํกิจกรรมทา้ทายอยา่งกีฬาเอก็ซ์ตรีมหลากหลาย

ประเภท จากนนั อสิระท่านช้อปปิงตามอธัยาศัย   

 สมควรแก่เวลาให้ท่านร่วมนับถอยหลงั COUNT DOWN  

ต้อนรับสู่ปีใหม่ ปี 2018 

ทนิีวซีแลนด์นีเป็นการนับถอยหลงัสู่ปีใหม่ทีแรกของโลก 

ให้ท่านได้ชมการจุพลุทีริมทะเลสาบวาคาทีป ู
 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก RYDGES LAKELAND  QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

วนัจันทร์ที 01 ม.ค. 61   ควีนส์ทาวน์ –  ล่องเรือมวิฟอร์ด ซาวด์ – ควนีส์ทาวน์   

เช้า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึง

เป็นทะเลสาบทีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติ

มิลฟอร์ดซาวด์ ผา่นเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่วนอุทยาน

แห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด ์( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนทีเป็นฟ

ยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ ของขวัโลกใตซึ้งมีในลกัษณะนีเพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือ

ภูมิประเทศแบบทะเลทีเคยเป็นธารนาํแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินทาํใหน้าํท่วมแทนทีกลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทาง

ท่านจะได ้ ชมความงามทีสร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที

ท่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซึงเป็นวิวอยู่เบืองล่าง และใหท่้านดืมนาํแร่บริสุทธิจากธรรมชาติที MONKEY 

CREEK และแวะชมนาํตกทีมีความยงิใหญ่ที CHASM 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุพเฟ่ต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสําราญมลิฟอร์ด ซาวด์ 



                            
 

บ่าย สมัผสัความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ดซึงเกิดจากจากเคลือนตวัของเปลือกโลกประกอบกบับรรยากาศเยน็

จากขวัโลกใต ้ และสายนาํกดัเซาะ ส่งผลใหเ้กิดเป็นชายฝังเวา้แหวง่ ทาํใหเ้กิดทศันียภาพอนังดงามบริเวณชายฝัง ตืน

ตาตืนใจกบัภาพของสายนาํตกอนัสูงตระหง่านของนําตกโบเวน ซึงมีความสูง 160 เมตร จากหนา้ผาพบกบัแมวนาํ

นอนอาบแดดบนโขดหินอยา่งสบายอารมณ์จากนนัล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือเพอืเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลบัสู่

เมืองควีนส์ทาวน์ 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  พร้อมเมนูพเิศษกุ้งล๊อปสเตอร์!!! 

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก RYDGES LAKELAND  QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

วนัองัคารที 02  ม.ค. 61  ควนีส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม –  เม้าท์คุ๊ก - ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ใหท่้านแวะซือผลไมน้านาชนิด มีทงัผลไมส้ด และผลไมอ้บแหง้ ของนิวซีแลนด ์

ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเทียว  ทางชมทิวทศัน์สองขา้งทาง ทีสวยงามเหมือนภาพวาดของ

นิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญา้ทีเลียงมา้ ววั และเลียงแกะทีแสนน่ารัก เมืองนียงัมีทีพกั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก เดิน

ทางผา่น เมืองทไวเซิล เมืองแห่งตน้ไม ้ของนิวซีแลนด ์ นาํท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (SALMON FARM) ให้

ท่านไดช้มวิธีการเพาะเลียงปลาแซลมอน ซึงทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมใหอ้าหารปลาและนอกจากนนัยงัสามารถ

เลือกซือและชิมปลาแชลมอนสดๆ ไดอี้กดว้ย แลว้ผ่านชมทะเลสาบทีสวยงามทีมีฉากหลงัเป็นยอดเขาทีปกคลุมดว้ย

หิมะตลอดทงัปี จากนนันาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิว 

บ่าย นาํท่าน ชมเมืองทีได้ชือว่าเป็น เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ ผา่นชม

สวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาวา่การประจาํเมือง ชมความงามของแม่นาํเอวอ่น 

ผา่นชมสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะแฮกลีย ์ตงัอยู่บริเวณกลางเมือง

ไคร้สทเ์ชิร์ช นบัวา่เป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชะอุ่มและ

กวา้งใหญ่ไพศาลแลว้ ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้นมาเดินเล่น ออกกาํลงักายและ

พกัผอ่น โดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน ทีจะมีดอกไมผ้ลิบานอยา่งสวยงาม

มาก นาํชม พิพธิภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี ตงัอยูห่นา้ประตูทางเขา้สวนพฤกษชาติ พิพิธภณัฑแ์ห่งนี จดัแสดงเรืองราวของ

ชาวเมารี และนกมวัทีเป็นสตัวท์อ้งถิน ซึงไดส้าบสูญไปจากโลกนีแลว้ และการเขา้มาตงัรกรากของชาวยโุรปผิวขาว 

เป็นตน้ และประวติัศาสตร์ของการสาํรวจ ทางทวีปแอนตาร์กติก (ขวัโลกใต)้ นอกจากนนัแลว้ ยงัมีอุปกรณ์และ

เครืองมือต่างๆ ทีเซอร์เอด็มนัด ์ฮิลลารี ใชเ้มือครังพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตต์งัแสดงอยูอี่กดว้ย 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพเิศษเป๋าฮือทะเลใต้ เสริฟพร้อมไวน์แดง 

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก RYDGES LAKELAND  QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

วนัพุธที 03  ม.ค. 61   สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลยีนเครือง) - สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูม ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

11.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินนิวซีแลนด์ เทียวบินที NZ 510 โดยแวะเปลียนเครืองทีสนามบินออ๊คแลนด ์ 

14.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินออ๊คแลนด ์โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 492 ก่อนเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

20.25 น.  เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 



                            
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครีองบิน 

ผู้ใหญ่ 119,000.-  84,000.-  

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 116,000.- 82,000.-  

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 102,000.- 72,000.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 90,000.- 64,000.- 

พกัห้องเดยีว เพมิท่านละ 28,000.- 28,000.- 

 

*** ในการเดนิทางในแต่ละครัง จะต้องมีจาํนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขนึไป *** 

*** ราคานีอาจมีการปรับเปลยีนในกรณทีคีณะผู้เดนิทางมไีม่ถึง 15 ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน คือ ไม่รวมตัวเครืองบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ *** 

*** ไม่รวมค่าวซ่ีาเดยีว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน / *** 

*** โปรแกรมนีไม่มแีถมกระเป๋าเดินทางนะคะ *** 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี  

 ค่าโรงแรมทีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ 

 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีไดร้ะบุในรายการ 

 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเทียวตามรายการทีระบุ 



                            
 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

 

 อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษมีูลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์*วซ่ีาเดยีว 6,100 บาท ต่อ ท่านหรือครอบครัว / วซ่ีากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน *  

 ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสงัเพิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 

เอกสารในการยืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เนืองจากการยืนขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยืนวีซ่า 10 วนัทําการ) *** 

1. สําหรับบุคคลทัวไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตาํกวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยมิ, พนื

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ทีทาํงาน / ทีอยู ่เพอืใชใ้นการยนืขอวซ่ีา 

 กรณีทีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบตัร  

 สาํเนาใบเปลียนชือ, นามสกลุ (ถา้มี)  

 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตงัแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั หรือใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ย้อนหลงั 6 เดือน ทีทางธนาคารออกให้ เท่านัน 

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัทีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านัน) 

 1.  กรณทีเีป็นพนักงานบริษทัทัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตัว ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชือกิจการ และชือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณทีําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือชีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               

4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนนัๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยืนต่อสถานทูตได ้  

2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ทีเดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทวัไป) และขอหนงัสือรับรองการเรียน  

(ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านนั) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านนั  

3. สําหรับเด็ก ทีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพมิเติมดงันี) 

 เดก็อายตุาํกวา่ 18 ปี จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะ ตอ้งมีหนงัสือยินยอม

จากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา 



                            
 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีผูเ้ดินทางอายตุาํกวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้)  

 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และ มารดา)   

 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 

 กรณีทบีิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สังกดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  

 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตงัแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  

 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับบุคคลทีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถินพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันนัตอ้งเปลียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยนืวซ่ีาได ้(ระยะเวลาในการพิจารณาผล

วซ่ีาขึนอยู่กบัทางสถานทูต) 

หมายเหตุวซ่ีา 

 วซ่ีาครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมบุีตรอายุไม่เกนิ 18 ปี เป็น เดยีว ครอบครัวละ 6,100 บาท 

 วซ่ีากรุ๊ป วซ่ีาจะไม่ตดิในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านนั ค่าวซ่ีาท่านละ 3,600 บาท 

 กรณีทผีู้ เดินทาง มีตวัเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ต้องยืนวีซ่าเดยีว ค่าวซ่ีาท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีระบุเพือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทังนีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติมทางบริษทั

ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกัน 

 

เงือนไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

      (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์) 

 กรณีทีลูกคา้พักอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตงัแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตวัเครืองบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตวั มิฉะนนัทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทงัสิน 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตวัเครืองบิน มิฉะนนั

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีานิวซีแลนด์ไม่ทันกําหนด และทางบริษทัฯต้องออกตวักบัทางสายการบินทางลูกค้า

จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทังหมดก่อนการออกตวัเครืองบิน มิฉะนันทางบริษทัขอสงวนสิทธใินการยกเลกิการให้บริการ  

การยกเลกิและการคืนเงนิ 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วัน  

จะไม่เกบ็ค่ามัดจํา 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจาํ 



                            
 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทงัหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกาํหนดการออกตวักบัทางสายการบินและผลวีซ่าของ

ท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธใินการคืนเงนิค่ามัดจําทังหมด 

หมายเหต ุ  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิท์ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีกองตรวจคนเขา้เมืองได้

พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีทางสถานฑตู    

 งดออกวซ่ีาใหก้บัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการ

ชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิใน

การใช้บริการนนัทีทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเกดิขึน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีผู้เดนิทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยทจีะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง   

เพือประโยชน์ในการยืนขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 

1.  ชือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ชือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีมีการเปลยีนชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลืยนชือ-นามสกลุ _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ                 โสด            แต่งงานจดทะเบียน           แต่งงานไม่จดทะเบยีน           หย่า            หม้าย         

3.  ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อเีมล์ _____________________________ 

4.  ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัทีเริมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ทีทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตําแหน่งหน้าทีการงาน (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ทีทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ชือบุคคลทร่ีวมเดนิทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมครังนี (ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย 

 


