
นําทานเดินทางสัมผัส ดินแดนท่ีธรรมชาติไดรังสรรคความงดงามไดอยางลงตัว
โอคแลนด เมืองหลวงแสนสวย – โรโตรัว มหัศจรรยแหงวัฒนธรรมเมารี

เรนโบว สปริง – ชมความนารักของเหลาแกะนอย “อะโกรโดม ถ้ําไวโตโมชมหนอนเรืองแสง
ชมมรดกโลก อุทยานแหงชาติทองการิโร สัมผัสลานสกียอดนิยม ทะเลสาบเทาโป นํ้าตกฮูกา”

เดินทางสะดวกสบาย พรอมท่ีพัก อาหารและบริการสุดประทับใจ

กําหนดการเดินทาง 8 - 13 ก.ค. /9 – 14 ส.ค. /13 – 18 ก.ย. /18 – 23 ต.ค. 2557
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – โอคแลนด
16.00 น. คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW: D สายการบินไทย แอรเวย (TG) เจาหนาที่

บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
18.45 น. ออกเดินทางสูโอคแลนด โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 491

(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) )

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) โอคแลนด – ชมเมือง – สะพานฮารเบอร
10.45 น. เดินทางถึงเมืองโอ็คแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5

ชม) ประเทศนิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรรียบรอยแลว (นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา
อาหารสด และพืชผักเขาเมืองโดยเด็ดขาด)

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหาร
จีน
นําคณะเที่ยวชมเมืองโอคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหน่ึง เปน
เมืองที่สําคัญทางดานการคา การศึกษา การเงิน นําทานชม
ทาเรือริมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ตัวเมืองต้ังอยูบนภูเขาไฟที่ดับสนิทแลว จึงมีลักษณะภูมิ
ประเทศเปนเนินเขาและหลุมบอภูเขาไฟอยูทั่วไป และยังมีสมญานาอีกชื่อนึงวา เมืองแหงการแลนเรือ (The



City  of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอาวจอดเรือที่สมบูรณ นําทานชม สะพานฮารเบอร นําทาน ผานชมยาน
Queen Street ที่เปนถนนสายสําคัญยานการคา และตึกสําคัญของเมือง ผานชมยาน Parnell Villageที่
ไดรับการกลาวขานวาเกาแกและสวยงาม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม และดอกไม
โดยเฉพาะดอกกุหลาบเปนจํานวนมาก และบางคร้ังสวนแหงน้ียังไดจัดงานคอนเสิรตกลางแจง

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน
ท่ีพัก SKY CITY HOTEL หรือเทียบเทา

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) โอคแลนด – โรโตรัว – อะโกรโดม – TE PUIA – เมืองทาเปา - นํ้าตกฮูกา
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู โรโตรัว เมืองพลังความรอนใตพิภพ มีชาวเมารี
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก เพราะเปนเมืองที่มีความรอนจากใตดิน ที่
สามารถปรุงอาหารไดโดยการนําเน้ือสัตวไปฝงในดินที่มีความ
ร อ น สู ง จ น ก ว า จ ะ สุ ก  อ า ห า ร น้ี ช า ว เ ม า รี เ รี ย ก ว า ฮั ง งิ
(HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ
ของเกาะเหนือที่นักทองเที่ยวนิยมมามากที่สุด นําทานสู ฟารมอะ
โกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุตางๆ ที่ใหทานไดสัมผัสถึงความนารักและ ประทับใจกับ
การชมการสาธิตการตัดขนแกะการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน
นําทานเขาชม ศูนยวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี (TE PUIA)
ศูนยการแสดงงานฝมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไม ของ
ชาวเมารี เคร่ืองจักสาน พิพิธภัณฑ กลางแจง บาน โบราณและ
เรือโบราณต้ังแสดงอีกดวย บริเวณบอนนํ้าพุรอนมีจุดเดนคือ
บริเวณสะพานขามลําธาร ที่สามารถมองเห็นนํ้าพุใหญที่พุงขึ้น
ใหชมชั่วโมงละ 2-3 คร้ัง เฉลี่ยวันละ 14 คร้ัง สูงประมาณ 50-60
ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที ชมบอโคลนเดือน ประสบการณ
ทางธรรมชาติอันนาทึ่ง จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเทาโป (Taupo) คือ เมืองหลวงของการตกปลาเทราต



ของโลก จริงหรือไมขนาดของปลาเทราต จะเปนเคร่ืองพิสูจนที่ดีที่สุด (ปลาเทราตที่น่ีตัวใหญจริงๆ) ชวง
ปลายเดือนเมษายนของทุกป จะมีการแขงขันตกปลาเทราต โดยมีนักตกปลาจากทั่วโลกมารวมประลอง
ฝมือ เมืองเทาโปเมืองพักผอนตากอากาศยอดนิยมแหงหน่ึงของนิวซีแลนด ต้ังอยูริมทะเลสาบเทาโป
ทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญที่สุดในนิวซีแลนด ซึ่งเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแลว ทําลายสวนยอดของภูเขาไฟ
ไปเมื่อราว 2,000 ปมาแลว และนําทานชมนํ้าตกฮูกา เปน นํ้าตกสวยสีฟาคราที่ใหญที่สุดในแถบแมนํ้า
Waikato อยูใกลๆ เมือง Taupo ทางเกาะเหนือของนิวซีแลนด หากไดยืนชมวิว นํ้าตกบริเวณน้ี จะไดยิน
เสียงซาๆ ของนํ้าตกดังมาก และไดรับละอองนํ้าเย็นช่ําชื่นใจ บรรยากาศดีมาก ชุมชื่นปอดสุดๆ นํ้าตกน้ีเปน
อีกหน่ึงสถานที่ถายทําละครดอกสมสีทอง ในบริเวณน้ียังมีกิจกรรมอันนาต่ืนเตนคือการเลนเรือเร็วเจ็ท
โบท และกระโดดบันจ้ีที่เปนกิจกรรมยอดฮิตของนักทองเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารบุฟเฟตนานาชนิด
ท่ีพัก WAIRAKEI RESORT หรือเทียบเทา

วันท่ีสี่ของการเดินทาง (4) อุทธยานแหงชาติทองการิโร –ลานสกี – เรนโบวสปริง – บานนกกีวี่
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูวนอุทยานแหงชาติทองการิโรที่
ทานสามารถจะมอง เห็นยอดเขารูเปฮูกับวิวความ
งามที่ปกคลุมไปดวยหิมะ (วันน้ีควรสวมชุดที่กัน
นํ้าไดเพระอากาศจะหนาวและอาจมีหิมะตก หรือ
สามารถเชาชุดกันนํ้าไดที่ลานสกี ) เดินทางสูลาน
สกีวาคาปาปาที่ใหญที่สุดและเปนที่นิยมมากที่สุด
ในเกาะเหนือมีลานสกีสําหรับการฝกเลน และ
สําหรับนักเลนสกีมืออาชีพจากทั่วโลก นําทานน่ังกระเชา ที่ลานสกีใหทานไดชมความงามของวนอุทยาน
แหงชาติที่เต็มไปดวยหิมะในฤดูหนาว เพื่อสัมผัสความเปนธรรมชาติอยางใกลชิด (การขึ้นไปลานสกีขึ้นอยู
กับสภาพอากาศในแตละวันหากหิมะตกหนักบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก สําหรับอุปการณในการ
เลนสกีและชุดกันนํ้าไมรวมในคาทัวร กรุณาสอบถามขอมูลจากหัวหนาทัวร )

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารสไตล WESTERN



นําทานเดินทางกลับเมืองโรรัว และนําทานเขาชม เรนโบวสปริง (Rainbow Spring) ไดรับการปรับโฉมคร้ัง
ใหญ เพื่อตอนรับผูมาเยือนและรักในธรรมชาติ บอนํ้าเรนโบวเปนบอนํ้าแร ซึ่งผลิตนํ้าจํานวน 2.5 ลานลิตร

ตอวัน เปนที่อยูอาศัยของปลาเทรา มีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือ รมร่ืน
ดวยพันธุไมพื้นเมือง ไดแก แคลิฟอรเนียแดง, ซิลเวอรเฟรน ไดกลายเปน
สัญลักษณประจําชาติ นอกจากน้ียังมีนกพื้นเมืองสายพันธุตาง ๆ หลายชนิด
เชน นกทุย, นกพิราบพื้นเมือง, นกแกวเกาะเหนือ, นกแกวเคีย เปนนกที่
ไดรับการคุมครอง และยังมีกิ้งกาทัวทารา สัตวกอนประวัติศาสตรที่อาศัย
อยูเมื่อ 225 ลานปกอนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูไดยาวนานถึง 100 ป
Kiwi House หรือบานนกกีวี ที่มีอยูเฉพาะในนิวซีแลนดเทาน้ัน เปนสัตว
พื้นเมืองที่มีชีวิตอยูถึง 70 ลานปมาแลว และยังเปนสัตวสัญลักษณของ

ประเทศอีกดวย
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวยอาหารในสไตล Hang Dinner พรอมรับชมการแสดง

พื้นเมือง

ท่ีพัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา

วันท่ีหาของการเดินทาง (5) โรโตรัว – ถ้ําไวโตโม – โอคแลนด – พิพิธภัณฑสัตวนํ้า
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานชมความงดงามของถ้ําไวโตโม (Waitomo
Cave) ชมความงดงามของหินงอกหินยอยที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติกวา 12 ลานป ทานจะไดพกับหองโถงที่
เรียกวา Cathedral คาธีดัลล ที่มาของชื่อน้ีคือ เพราะมีหิน
งอกหินยอยที่อยูภายในมุมหน่ึงของหอง มีลักษณะคลาย
ออรแกนที่ใชในโบสถ มีนักรองขื่อดังหลายทาน ไดเคย
มาอัดเสียงที่ถ้ําแหงน้ี นําทานลองเรือเล็ก พิสูจนความ
งดงามของหนอนเรืองแสง (Grow Worm) ที่เปลงประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ํามานาน
นับพันป มองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผนฟา จากน้ันเดินทางกลับโอคแลนด



เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู BBQ
นําทานเดินทางสู KELLY’S TARLTON SEA LIFE
AQUARIUM พิพิธภัณฑสัตวนํ้าเอกชนที่กอต้ังขึ้นมาโดย
นักโบราณคดีภาคพื้นสมุทรและนักดํานํ้าชื่อ KELLY’S
TARLTON เปดใหบริการอยางเปนทางการเมื่อป 1985
เดิมเคยเปนแทงคเก็บกักนํ้าเสียที่ไมไดใชงานแลวของ
ระบบทอระบายนํ้าของเมือง ใชเวลาในการสราง 10 เดือน
โดยสรางเจาะเขาไปอยูใน เนินเขาบริเวณริมอาว
WAITEMATA HARBOUR ทางตอนเหนือของเมือง มีสัตวนํ้านานาชนิดไวจัดแสดง เชน ปลากระเบน
ปลาฉลาม และไฮไลทของที่น่ีคือ นกเพนกวินจักรพรรดิ เปนนกเพนกวินที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดานก
เพนกวินที่มีถิ่นฐานอยูในทวีปแอนตารกติกา .. จากน้ันนําทานชอปปงในยานใจกลางเมือง บนถนนควีนส
สตรีทมอลล พบกับสินคาหลากหลายชนิด

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนตึก SKY TOWER บริการทานดวยอาหารบุฟเฟตนานาชนิด
ท่ีพัก SKY CITY HOTEL หรือเทียบเทา

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) โอคแลนด – กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชา อิสระใหทานไดถายภาพบรรยากาศของเมืองโอคแลนดในมุมที่ทานประทับใจ กอนอําลา
เมืองที่แสนสวยแหงน้ี

10.00 น. นําคณะเดินทางสูสนามบินโอคแลนด เพื่อเตรียมตัวกลับ
13.10 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 492
20.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

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



อัตราคาบริการ
ประเภทผูเดินทาง ราคาทานละ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ ทานละ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1 ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่ม ทานละ
มีตั๋วแลว ลด ทานละ

109,900.-
104,900.-
98,900.-
93,900.-
17,000.-
28,000.-

104,900.-
99,900.-
93,900.-
88,900.-
17,000.-
28,000.-

107,400.-
102,400.-
96,400.-
91,400.-
17,000.-
28,000.-

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ไดรับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแลว (ผูใหญ)

1049
999
939
889
170
769

1049
999
939
889
170
769

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราคาบริการน้ีรวม
1. คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
2. คาธรรมเนียมวีซา ( สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย )
3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดระบุไวในรายการ
4. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท

อัตราคาบริการน้ีไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
3. คาทําหนังสือเดินทาง



4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

เงื่อนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย
14 วัน

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)
จํากัด

 ชําระโดยเงินสด
 โอนเขาบัญชี กระแสรายวัน

ชื่อ บจก. อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ประเภท กระแสรายวัน เลขท่ี 718-1-04879-9ธ. กสิกรไทย

การยกเลิก : กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด

หมายเหตุ :
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปลี่ยน …. โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญ่ีปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร

การเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอ ที่ทานจะตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากที่ไดสํารองที่น่ังบน

เคร่ืองบินและหองพักโรงแรมตางประเทศไวเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม


