
 

 

รหัสทัวร GLH1902163 

ทัวรนิวซีแลนด SOUTH&NORTH ISLAND [TSS-FOX] 
9 วัน 7 คืน (TG) 
ควีนสทาวน   ขึ้นกระเชากอนโดลา   ลองเรือกลไฟโบราณ   ชมการตัดขนแกะ 
ชมธารน้ําแข็งฟอกซกลาเซียร   น่ังรถไฟทรานซอัลไพน   ไครสทเชิรช 
โรโตรัว   อโกรโดม   เรนโบวสปริงซ   ศูนยวัฒนธรรมเมารี   ออคแลนด 
 

 
 
 
 



 

 

 เมนูเป�าฮื้อทะเลใตเสริฟพรอมไวนแดง 
 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ณ ยอดเขาบอบพีค 
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 
 มัคคุเทศกมีความชํานาญ มีจิตใจใหบริการ สุภาพ ออนนอม 
 โดยสายการบินไทยแอรเวย (TG) 
 
กําหนดการเดินทาง 

 
เดือน กันยายน 2562 14 - 22 
เดือน ตุลาคม 2562 12 – 20  
เดือน พฤศจิกายน 2562 9 – 17  
เดือน ธันวาคม 2562 7 - 15 

 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  –  ออคแลนด  
15.00 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 

3-4  เคานเตอร D สายการบินไทย  พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารใน
การเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา พืชผัก อาหารสด และแหง 
ทุกชนิด , เขาเมืองโดยเด็ดขาด ) 

18.45 น.  ออกเดินทางสูออคแลนดโดยสายการบิน ไทยแอรเวย เที่ยวบินที่  TG 491(ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง  ควีนสทาวน  
10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองออคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศ

นิวซีแลนด นําทานผานการเอ็กซเรย ตรวจกระเป�าที่ถือขึ้นเครื่อง (HAND 
CARRY) และผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป�าสัมภาระ
เรียบรอยแลว 

.............. น.  ออกเดินทางสูควีนสทาวน โดยเที่ยวบินที่  ................. (ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 3 ชม.) 

.............. น.  ถึงเมืองควีนสทาวน ประเทศ นิวซีแลนด  ควีนสทาวนตั้งอยูบนเกาะใตของ
นิวซีแลนด เมืองควีนสทาวน เปนเมืองที่ลอมรอบดวยภูเขา มีทะเลสาบที่นาต่ืนตา
ตื่นใจ, ถนนคนเดินเล็กๆ และเปนจุดโฟกัสสําหรับหลายของกิจกรรมผจญภัยหลาย
สิบชนิด เปนเมืองที่มีกลิ่นอายที่ดี เมืองน้ีเปนเมืองที่เหมาะสําหรับทั้งการทองเที่ยว
สําหรับบุคคลท่ัวไป รวมไปถึงหนุมสาวที่ตองการสถานที่โรแมนติก เพ่ือการ
ฮันนีมูนอีกดวย ผานชม Queenstown Arts Centre ใหทานอิสระเดินเลนชม
ความงามของเมืองควีนสทาวน แวะราน Hetties Rock & Crystal Shop ให
ทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม ควีนสทาวน – แอรโรวทาวน – ลองเรือกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะ – 

ควีนสทาวน 
เชา  นําทานรับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองแอรโรทาวน เมืองเล็กๆ ครั้งหน่ึงเคยเปนเมืองเหมืองทอง 
และทุกวันน้ีก็ยังคงมีทองอยูในลําธารขาง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เปน



 

 

พิพิธภัณฑที่จัดใหชมถึงประวัติศาสตรในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเปนอยูใน
สมัยน้ันที่นาสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาดวย
เหมือนกันถนนที่สําคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่
สําคัญรานอาหาร รานขายของเรียงรายอยูสองฝم�ง 

11.45 น.  เตรียมพรอมขึ้นเรือที่ทาเรือลองเรือกลไฟโบราณ (TSS EARNSLAW) หลาย
คนเรียกขานเปนเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนสทาวนมานานเน่ืองจากเปนเรือท่ีมี
สวนในการขนสงสินคาและผูโดยสารมาตั้งแตป 1912 และเปนเพียงลําเดียวซึ่ง
เหลือตกทอดมาจากยุคที่การทําเหมืองเจริญรุงเรือง มีอายุเกาแกกวาเกือบรอยป 
อีกทั้งเปนเรือกลไฟรุนอนุรักษ ที่ใชพลังงานไอน้ําจากถานหิน เปนเครื่องจักรคู
ขนาด 500 แรงมา ภายในเรือตกแตงดวยไมและทองเหลืองอยางงดงามเปนเรือ
โดยสารเพียงหน่ึงในไมกี่ลําซึ่งเหลืออยูในซีกโลกใตที่ยังคงใชพลังงานจากถานหิน 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิว ภายในฟารม 
ชมการสาธิตการ ตัดขนแกะวอลเตอรพีคฟารม เชิญเยี่ยมคอกปศุสัตว วอลเตอร
พีคฟารมแกะบนยอดเขาในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีเอกลักษณโดด
เดนของนิวซีแลนด ชมโชวสุนัขตอนแกะจากฟารมพ้ืนเมือง  
ดูการทํางานของสุนัขเล้ียงแกะ และชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซ่ึงขนแกะน้ีถือเปน
ผลิตภัณฑสงออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด รวมทั้งสัตวนารักๆ พรอมใหอาหาร
สัตวตางๆจากน้ันลองเรือกลับสูทาเรือเมืองควีนสทาวน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

วันที่สี่ ควีนสทาวน – แอรโรวทาวน - ผานชมการกระโดดบันจี้จัมพ – ผานชมการ
เลนเรือเร็ว - อิสระชอปปم�ง 

เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองแอรโรทาวน เมืองเล็กๆ ครั้งหน่ึงเคยเปนเมืองเหมืองทอง 

และทุกวันน้ีก็ยังคงมีทองอยูในลําธารขาง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เปน
พิพิธภัณฑ ที่จัดใหชมถึงประวัติศาสตรในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเปนอยูใน
สมัยน้ันที่นาสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาดวย
เหมือนกันถนนที่สําคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมี 
สถานที่สําคัญรานอาหาร รานขายของเรียงรายอยูสองฝم�ง   นําทานชมการ
กระโดดบันจี้ (bungy jump) พลาดไมไดเมื่อมาที่ควีนสทาวน  กับการการ
กระโดดบันจี้จัมป� กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด ถือเปนกีฬา
ยอดนิยมเพ่ือวัดใจคนกลา โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใชเวลาในการเลน 35 นาที 
ซึ่งเมืองควีนสทาวนถือเปนตนกําเนิดของการกระโดบันจี้จัมป�ที่โดงดังไปทั่วโลก จึง
ทําใหในแตละปมีนักทองเที่ยวใจกลาหลั่งไหลมาวัดใจอยางไมขาดสาย อีกทั้งที่น่ี
ยังมภีูมิทัศนที่สวยงามอีกดวย  ผานชมการเลนเรือเร็วช็อตโอเวอร ( Shotover 
Jet ) เปนเรือแลนดวยความเร็วสูงไปตามแมน้ํา             ช็อตโอเวอร ทามกลาง
เกาะแกงและโขดหิน คอนขางคดเค้ียวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคลาย              
บานานาโบท เพียงแตไมรวงลงน้ํา ถูกคิดคนขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมน้ีเปด
บริการตั้งแตป ค.ศ.1970 เสนทางเรือเจ็ทของที่น่ี ดูนาตื่นเตนเราใจมากกวาที่อ่ืน 
เพราะเปนตนตํารับของเรือเจ็ท มีผูมาทาทายความหวาดเสียวน้ีแลวกวา 2ลานคน 
เปนเรือที่ไดรับการออกเเบบเปนพิเศษ ลําตัวเรือทําดวยอลูมิเนียมอยางหนาแนน 
ใชเวลาในการเลนประมาณ1.30ชม. (สําหรับทานใดที่สนใจกิจกรรมตางๆ 
กรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
บาย  จากน้ันอิสระใหทานชมเมือง และ ชอปปم�งสินคาจากยานตัว เมืองควีนสทาวน ซึ่ง

ถือเปนเมืองชื่อดังของประเทศเปนเมืองทองเที่ยว และเปนเมืองแหงกิจกรรมทา
ทายความหวาดเสียวอันดับหน่ึง ที่นักทองเที่ยวตางๆๆจะตองเดินทางมาที่น่ี มี
เวลาใหทานเลือกซื้อสินคาจาดตัวเมือง “ควีนสทาวน” ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อ



 

 

เยงของชาว นิวซีแลนด และชาวตางประเทศ ถายภาพ กับมุมสวยๆๆ อาทิ ราน
ของหวาน รีมารค เคเบ้ิล หอนาฬิกา เปนตน 

 !!! ฟรี ใหทานไดนั่งกระเชากอนโดลา ชมววิบนยอดเขาบอบพีค  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า แบบบุฟเฟต บนยอดเขาบอบพีค 

   นําทานเขาสูที่พัก MILLENNIUM  HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
 
 

 
 
 
 

วันที่หา ควีนสทาวน - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธาร
นํ้าแข็งฟอกซ กลาเซียร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  
จากน้ันเดินทางผาน เสนทางฮาสพาส สูเมือง (HASST) ซึ่งแตเดิมใชเปน
เสนทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่งเดินทางเปนแรมเดือน และตอสูกับสภาพ
อากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหลงกําเนิดหยก (GREEN STONE) ที่สองขาง
ทางเต็มไปดวยป�าเฟรนยักษที่เขียวชอุมตลอดทั้งเขา นําทานเดินทางสูเมืองวานา
กา เมืองเล็กๆ ศูนยกลางของเกาะใต ต้ังอยูริมทะเลสาบวานากา ที่มีทิวทัศนแสน
งดงามมากแหงหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด ประดับประดาไปดวยพืชพรรณสีสัน
สดใส ท้ัง แดง สม แสด ทอง ชมพู ตัดกับสีฟ�าสดของทองฟ�าใส และสีใสๆของน้ํา
แหงทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดของผลงานศิลปนเอกชั้นครู โดยเฉพาะ
บริเวณโดยรอบของทะเลสาบ  วานากา เห็นตนไมใบสีสวยงามไปทั้งตน เรียงราย
ของตลอดฝم�ง เชิญสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยู ที่ยังคงรักษาธรรมชาติไวไมให
สูญเสียไป และเที่ยวชมและถายรูปทะเลสาบวานากาอันงดงาม ระหวางทางให
ทานได แวะชม หองน้ําสมัยโรมัน (Puzzling World) เมืองมหัศจรรยของเลน 
(ถายรูปดานนอก) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองฟรานซ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)  เปนเมืองเล็กๆ ที่มี
ชื่อมากในเรื่องธารน้ําแข็ง จึงทําใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ สําคัญที่สุดของฝم�ง
ตะวันตกแหงน้ี ธารน้ําแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแหงภายในอุทยานแหงชาติ
เวสทแลนด ไดแก ฟรานซโจเซฟกลาเซีย และฟอกซกลาเซีย ความมหัศจรรย
ทางธรรมชาติของธารน้ําแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสอง
แหงน้ีไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา หรืออาจกลาวไดวาไมมีที่
ใดในโลกที่จะสามารถเขาถึงธารน้ําแข็งไดงายดายเชนน้ี จากน้ันนําทาน ชมฟ�อก
กลาเซียร  มีความสวยงามอยูในเขตป�าฝน พบกับความมหัศจรรยของธารน้ําแข็ง
ที่เคลื่อนลงมาอยางตอเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอยางไมหยุด ธาร
น้ําแข็งน้ีสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม สําหรับจุดชมธารน้ําแข็ง
ฟอกซแบบชัดๆ อยูเลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสันไปอีกแคนิดเดียว พอเจอ
สะพานแลวมองยอนกลับมาจะเห็นธารน้ําแข็งไดอยางชัดเจน สวยงามแทบจนไม
อยากกระพริบตาเลย (ใหทานไดเลือกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอรเพ่ือ
ชมยอดเขา ไมรวมอยูในคาทัวร ถาทานสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ภายในหองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเขาสูที่ พัก HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER HOTEL หรือ
เทียบเทา 
 

 
 

 
 
 
วันที่หก โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอัลไพน - ไครสทเชิรช 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

จากน้ันนําทาน ชมเมืองโฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยูริมทะเลเปนศูนยกลางทาง
การคาของฝم�งตะวันตกในสมัยกอน มีหอนาฬิกาที่ตั้งอยูใจกลางเมือง เปนเมืองที่มี
ความชํานาญ เรื่องศิลปะและศูนยกลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซึ่งมี



 

 

ความสําคัญดานจิตวิญญาณเปนอยางมากสําหรับชาวเมารี เพราะนานมาแลวเคย
เปนวัสดุที่แข็งแกรงที่สุดที่ชาวเมารีรูจัก ถูกนํามาใชทําอาวุธ เครื่องมือและ
เครื่องประดับสวนตัว เช่ือกันวาหินสีเขียวน้ีจะชวยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะ
นําอํานาจมาสูตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแหงหยกสีเขียวและซื้อหยกเปนของ
ฝาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากน้ันเดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอรพาส ARTHUR’S PASS สถานีระหวาง

ทางจากน้ันนําทาน นั่งรถไฟ  ทรานซอัลไพน เอ็กซเพรส ที่สะดวกและสะอาด
เหมือนในยุโรปเปนรถไฟสายเดียวที่เช่ือมผานเทือกเขาตางๆ       ถึง 8.5 กม. ใช
เวลากอสรางนานถึง 15 ป ระหวางทางผานชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขา
แอลป�แหงซีกโลกใตที่ไดรับการกลาวขานวาเปนเสนทางซึ่งโอบลอมดวยภูเขาหิมะ
และตนไมหลากสีเปลีย่นไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะ
นารักยืนเรียงรายเล็มหญา ชื่นชมทิวทัศนอันงดงามดั่งภาพวาด เพลิดเพลินไป
ตลอดสองขางทางโดยตนไมหลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหน่ึงใน
โลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป�าฮื้อทะเลใตเสิรฟพรอมไวน
แดง 

  นําทานเขาสูที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 

 
วันที่เจ็ด สนามบินไครสทเชิรช - สนามบินโรโตรัว - ศูนยวัฒนธรรมเมารี –เรนโบว 

สปริงซ  
เชา  นําทานรับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
................น.  ออกเดินทางสูเมืองโรโตรัว โดยสายการบิน......... เที่ยวบินที่ ............. 



 

 

............ น.  ถึงเมืองโรโตรัว หลังจากรับกระเป�าเรียบรอยแลว  
บาย  นําทานสู TE PUIA ซึ่งเปนศูนยวัฒนธรรม และศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของ

ชาวเมารี อาทิ  เชน หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม  และการทอ
เครื่องนุงหม พรอมชมบอน้ําพุรอน บอโคลนเดือด ส่ิงมหัศจรรยที ่

  เกิดขึ้นจากพลังความรอนใตพิภพที่พวยพุงจากพื้นดิน และแรธาตุตางๆ ตาม
ธรรมชาติที่เกิดจากพลังความ 

  รอนใตพื้นดินใน  นําทานเขาชม เรนโบวสปริง (RAINBOW SPRINGS) ไดรับ
การปรับโฉมครั้งใหญเพื่อตอนรับผูมา  เยือนและรักในธรรมชาติ บอน้ําเรนโบว
เปนบอน้ําแรซึ่งผลิตน้ําจํานวน 2.5 ลานลิตรตอวัน เปนที่อยูอาศัยของปลาเทรามี
ถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือรมรื่นดวยพันธไมพ้ืนเมืองไดแก แคลิฟอรเนียแดง, 
ซิลเวอรเฟรน ไดกลายเปนสัญลักษณประจําชาติ  นอกจากนี้ยังมีนกพื้นเมืองสาย
พันธตางๆหลายชนิด อาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื้นเมือง, นกแกวเกาะเหนือ, 
นกแกวเคีย เปนนกที่ไดรับการคุมครอง นอกจากน้ียังมีกิ้งกาทัวทารา สัตวกอน
ประวัติศาสตรที่อาศัยอยูเมื่อ 225 ลานปกอนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูได
ยาวนานถึง 100 ป หรือมากกวาน้ัน KIWI HOUSE บานของนกกีวี่ที่มีอยูเฉพาะ
ในนิวซีแลนดเทาน้ันเปนสัตวพื้นเมืองที่มีชีวิตอยูถึง 70ลานปมาแลว 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า แบบบุฟเฟต ที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมการแสดง โชว
พ้ืนเมืองของชาวเมาร ี  
 นําทานเขาสูที่พัก SUDIMA LAKE ROTORUA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

วันที่แปด โรโตรัว – อโกรโดม – ออคแลนด –ชอปปم�ง  
เชา  นําทานรับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

จากน้ันนําทานสู อโกรโดม (AGRODOME) เปนฟารมเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเปน 
สถานที่ทองเท่ียว แสดงที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก น่ันคือการตัดขนแกะ แสดงตัด
ขนแกะมีหลายๆ แหงในประเทศนิวซีแลนดแต            ที่อโกรโดมเปนสถาน
แสดงโชวการตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแลว ที่อ
โกรโดมยังมีการแสดงอ่ืนๆ เชน การรีดน้ํานมวัว และ การแสดงสุนัขตอนเปด และ
ตอนแกะ โดยสุนัขแสนรู  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเดินทางเขาสูเมืองออคแลนด  เมืองออคแลนดตั้งอยูทางตอนเหนือของ

เกาะเหนือของนิวซีแลนด เปนเมือง 
  ใหญที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟก โอบลอมไปดวยหมู   วา 50 เกาะ มี

ประชากรประมาณ 9 แสนคน และเปนเมืองที่สําคัญทางดานการคา การศึกษา 
และการเงินของนิวซีแลนด อีกทั้งที่น่ียังมีทาเรือริมอาวที่สวยงาม และยังมีสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญในโอกแลนด อาทิ ยานดาวนทาวน,ยานกลางเมืองคือสองฝم�ง
ถนนควีน,โอกแลนดโดเมน,พิพิธภัณฑโอกแลนด เปนตน อิสระใหทานได ชอปปم�ง
เลือกซื้อสินคาตางๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส ซึ่งเปนแหลงขายสินคานานา
ชนิดใหทานไดเลือกซื้อหรือจะเขาชมคาสิโนที่ใหญที่สุดในประเทศนิวซีแลนดอีก
ดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก SCENIC HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเทา 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่เกา ออคแลนด – กรุงเทพฯ  
เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 

นําทานชมเมืองออคแลนด ชมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพาน
ฮาเบอร ผานชมบานเศรษฐีที่ตัง้อยูบนเนินเขา  จากน้ันนําทานเขาสูใจกลางเมือง 
ผานยาน พารแนล ถนนที่เปนที่ต้ังของบานเรือน รานคาเกาแกรุนบุกเบิก สมควร
แกเวลา เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
ใหทานพักผอนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือ

เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
11.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินออคแลนด 
13.10 น.  ออกเดินทางจากออคแลนด โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 492 
20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจตลอด
การเดินทาง 
 

 
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
อัตราคาบริการ 

อัตราคาบริการ ราคารวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

ราคาไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

ผูใหญ 112,900.- 77,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน 110,900.- 75,900.- 

เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง ) 106,900.- 71,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง ) 100,900.- 65,900.- 

พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 23,900.- 23,900.- 
 

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไมเกิน 12 ปบริบูรณคะ** 
*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึน้ไป *** 
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผูเดินทางมีไมถึง 15 ทาน *** 



 

 

*** ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไมรวมตั๋วเคร่ืองบินระหวางประเทศ และ ภายในประเทศ
นิวซีแลนด *** 

*** ไมรวมคาวีซาเดี่ยว 6,600 บาท ตอ ทาน / วีซากรุป 3,400 บาท ตอ ทาน *** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
 คาอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบใุนรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
 คามัคคุเทศกของบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางใน ตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท. 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport  
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด  
 ไมรวมทิปตาง ๆ เชน ทิปไกด 3 เหรียญ และพนักงานคนขับ 3 เหรียญ ตอคนตอวัน  

สวนคาทิปคนยกประเป�าที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเป�าดวยตัวเองเพ่ือความ
รวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง  
เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเป�าเพียงพอ 



 

 

 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว  
 
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  

 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท 
ตอ 1 ทาน  
 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท 
ตอ 1 ทาน  (ชวง ปใหม, สงกรานต) 
 กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบตั้งแตทําการจองหาก
ลูกคามีความจําเปนตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอน
ออกตั๋วมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 
 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทํา
การ หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 
และไมคืนมัดจํา 
 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทํา
การ หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 
และไมคืนมัดจํา   (ชวง ปใหม, สงกรานต) 
 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซานิวซีแลนดไมทันกําหนดและทางบริษัทฯตอง
ออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั๋ว
เคร่ืองบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนา
กอน 45 วัน  
จะไมเก็บคามัดจํา 

 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจํา 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของ
อัตราคาบริการทั้งหมด 



 

 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วได  เพราะเปน
เงื่อนไขตั๋วกรุปของสายการบิน 

  หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด ไมทันกําหนดการ
ออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินคาทัวร และ มัดจําทั้งหมด 

 
เอกสารในการย่ืนขอวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด 

กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวีซาใหครบ และสงใหกับทางบรษัิทฯ เพ่ือทําวีซากอน 21 
วันทําการ 

** การย่ืนขอวีซาประเทศนิวซีแลนด ตองใชเวลาในการย่ืนวีซา 15 วันทําการ) ** 
*** เน่ืองจากสถานทูตนิวซีแลนดเปลี่ยนระเบียบใหม การย่ืนขอวีซานิวซีแลนดตองสง
เอกสารไปพิจารณาที่ตางประเทศ เพราะฉะนั้นเอกสารที่ย่ืนจะตองเปนภาษาอังกฤษ

เทานั้น *** 
1. สําหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ากวา 6 เดือน  (กรณีทานที่มี
พาสปอรตเลมเกาใหแนบมาดวย)  

 รูปถายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุด
ครุย, หรือใสชุดราชการ, ไมยิ้ม, พื้นหลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปน
ภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)   
 สําเนาบัตรประชาชน  
 สําเนาทะเบียนบาน ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถามี) ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ  
 กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรที่ทํางาน / ที่อยู เพื่อใชใน

การยื่นขอวีซา กรอกเปนภาษาอังกฤษ 
 กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, (ในกรณีที่คูสมรส

เสียชีวิต) ใบมรณะบัตร ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

 หลักฐานการเงิน  คัด STATEMENT (ยอนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคาร เปน
ภาษาอังกฤษ  ช่ือ – นามสกุล ตรงตามหนา PASSPORT  (อัพเดตยอดเงินกอน
วันที่จะย่ืนวีซาไมเกิน 30 วัน)     

 จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช
ประกอบการย่ืนขอวีซานิวซีแลนดไมได *** 

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 1.  กรณีที่เปนพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2.  กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 
3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ และชื่อผู
เดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย   
แปลเปนภาษาอังกฤษ และ พรอมประทับตรายางบริษัท 
3.  กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต 

(ภาษาอังกฤษ)                               
4.  กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ (ภาษาอังกฤษ ) 

ไมสามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได   
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) 
และขอหนังสือรับรองการเรียน 
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
3. สําหรับเด็ก ที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 18 ป (ขอเอกสารเพิ่มเติม
ดังน้ี) 

 เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศที่ทําจากที่วา
การอําเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ) 
 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได) 

(ภาษาอังกฤษ) 
 สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาอังกฤษ) 
 สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง, บิดาและมารดาของผูเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 



 

 

 ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาอังกฤษ) 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเปนขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด และ

สําเนาบัตรขาราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) 
 หลักฐานการเงิน STATEMENT (ยอนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา 

(ภาษาอังกฤษ) 
 จดหมายรับรองคาใชจายในการเดินทางใหกับบุตร  (ภาษาอังกฤษ) 

4. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย 
 กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยาง
นอย 1 เดือน ดังน้ันตองเปลี่ยนเปนหนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน  
 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถ
ยื่นวีซาได (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต) 

หมายเหตุวีซา 
 วีซาครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมเกิน 18 ป เปน เดี่ยว 

ครอบครัวละ 6,100 บาท 
 วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรตและตองเดินทางไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น 

คาวีซาทานละ 3,600 บาท 
 กรณีที่ผูเดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยูตอ ไมกลับพรอมกรุป ตองย่ืนวีซาเดี่ยว คาวีซาทาน

ละ 6,100 บาท 
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 
 
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ   
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสี
เลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอ
ไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทตู    
 งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา
เมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เน่ืองจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบ
เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณี
ที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน  



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศนิวซีแลนด 
*** กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง *** 

*** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ เทานั้น*** 
 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเดินทาง  ภาษาไทย 
............................................................................................................................................ 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเดินทาง  ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง 
........................................................................................................................................... 
คุณมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุลหรือไม 
(ถามีโปรดระบุช่ือ – นามสกุล เดิม )....................................................................................... 
วัน เดือน ปเกิด ...................................  เช้ือชาติ .............................. สัญชาติ........................ 
สถานที่เกิด............................ประเทศ ............................ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ .................. หมู .....……….. ซอย ................................... 
หมูบาน / ถนน .........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......……….  
จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย ………....... 
หมายเลขโทรศัพทบาน .....................................................  
ที่ทํางาน .......................................................  
มือถือ ............................................................ 
 E-Mail ............................................................................................................... 
 
สถานภาพ  ............ โสด 

........... หยา และมีทะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย) 

............ แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน) 

............ แตงงาน และมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย) 
 
 
 



 

 

ในกรณีสมรสแลวตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ช่ือ - นามสกุล ของ คูสมรส 
............................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปเกิด ของคูสมรส ..................................  จังหวัดที่เกิด ......................................  
หมายเลขบัตรประชาชน .................................................. 
เช้ือชาติ ................................................. สัญชาติ ................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบานของคูสมรส เลขที่ …….....….. หมู ..……….. ซอย ...………………………. 
หมูบาน / ถนน ………………………......แขวง  ……………………………  
เขต .................................................. จังหวัด ............................................................ 
รหัสไปรษณีย………......... 
หมายเลขโทรศัพทบาน ..........................................................  
มือถือ ...........................................................  
E-Mail ............................................................................................................. 
 
ขอมูลสวนตัวของผูเดนิทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน   ( โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
ช่ือบริษัทที่ทํางาน 
............................................................................................................................................ 
วันที่เริ่มการทํางาน ......................................  
ตําแหนงงาน ...........................................................................  
เงินเดือน ................................... บาท          
ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน เลขที่ .....................หมู ...............ซอย ........................................... 
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