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อิลิท ฮอลิเดย  “ดูแล...กันและกัน” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เปดประสบการณใหมกับประเทศที่เต็มไปดวยธรรมชาติสวยงาม ณ นิวซีแลนด 
เกาะเหนือ ออคแลนด เมืองหลวงแสนสวย โรโตรัว มหศัจรรยแหงวัฒนธรรมเมารีท่ีนาสนใจ  

เกาะใต สรางความประทับใจผานความสวยงามของธรรมชาติ พรอมการพักผอนแบบเต็มอ่ิม 
สัมผัสความแตกตางในเสนหของ “เกาะเหนือ”และเกาะใต” ผานการรังสรรคการเดินทาง ใหเปนการพักผอนอยาแทจริง  

คัดสรรท่ีพักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กันและกัน”  
 

กําหนดออกเดินทาง           13-21 เม.ย. 30 เม.ย.-8 พ.ค.// 2-10,9-17 พ.ค. 2558 
วันจันทรท่ี 13 เม.ย.58  (1) กรุงเทพฯ – ออคแลนด   

16.00 น.  คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW: C สายการบินไทย แอรเวย (TG) เจาหนาที่  
  บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง 
18.45 น.  ออกเดินทางสูอ็อคแลนด โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่  TG 491 
  (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 
 

วันอังคารท่ี 14 เม.ย.58  (2) อ็อคแลนด – ชมเมือง - เรนโบว สปริงซ- โรโตรัว แชนํ้าแร ณ POLYNESIAN SPA  

10.45  น.  เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจคนเขา
เมือง  และศุลกากรเรียบรอยแลว  (นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา  อาหารสด  และพืชผักเขาเมืองโดย
 เด็ดขาด) หลังจากรับกระเปาเรียบรอยแลว 

บาย   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูอาหารจีน 
  นําทานเที่ยว ชมเมืองอ็อคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหน่ึง เปนเมืองที่ สําคัญทางดานการเรียน การศึกษา การเงินของ

นิวซีแลนด ชมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮาเบอร ขึ้นชมยอดเขาอีเดน เพ่ือชมยอดเขาที่อดีต
เปนภูเขาไฟ ปจจุบันดับแลว มีรองรอยคลายกระทะใบใหญ มีลักษณะที่
สวยงาม ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองอ็อคแลนด 
ผานชมบานเศรษฐีที่ต้ังอยูบนเนินเขา... จากน้ันเดินทางสู โรโตรัว เมือง
พลังความรอนใตพิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และยัง
เปนเมืองทองเท่ียวที่สําคัญของเกาะเหนือ จากน้ันนําทานเดินทางสู เรน
โบว สปริงซ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษพันธุปลาเทราต ที่ขึ้นช่ือ
ที่สุดแหงหน่ึงของโรโตรัว ที่มีจํานวนนับหมื่นตัว ทานสามารถชมปลา
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เทราตตามแหลงนํ้าพุธรรมชาติ ที่อยูตามเสนทาง จากทะเลสาบมาวางไขตามธรรมชาติ ชมตนเฟรนสีเงิน สัญลักษณ
ของประเทศ... นําทานสู POLYNESIAN SPA สปาดังระดับโลก สปาแหงน้ีไดรับการจัดอันดับใหเปนหน่ึงในสิบ
อันดับสปาดานการบําบัดและความรอนที่ดีที่สุดในโลก พิเศษ!! ผอนคลายกับการแชนํ้าแร ในสวนของ PRIVATE 
POOL พรอมกับชมความสวยงามของธรรมชาติ ริมทะเลสาบโรโตรัว (กรุณาเตรียมชุดวายนํ้า สําหรับการลงแช
นํ้าแร)…   

ค่ํา  บริการอาหารค่ําในสไตล Hangi Dinner เลิศรสกับอาหารแบบบุฟเฟต พรอมชมการแสดงพ้ืนเมืองแบบเมารีที่
  อนุรักษไวเปนวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม     
ท่ีพัก    MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเทา         
   
 

วันพุธท่ี 15 เม.ย.58  (3)       โรโตรัว –ศูนยวัฒนธรรมเมารี - ฟารมอโกรโดม  - อ็อคแลนด -  ไครเชิรช  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเที่ยวชม Te Puia หรือ (Whakarewarewa) วาคาเรวาเรวา ซึ่งเปนศูนยวัฒนธรรม และศูนยฝกหัดงานดาน

การฝมือของชาวเมารี อาทิ เชน หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม 
และการทอเครื่องนุงหม พรอมชมบอนํ้าพุรอน บอโคลนเดือด สิ่ง
มหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากพลังความรอนใตพิภพที่พวยพุงจากพ้ืนดิน และ
แรธาตุตางๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความรอนใตพ้ืนดินในบริเวณน้ี
...  จากนั้นนําทานสู ฟารมอโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะ
พันธุตางๆ ที่ใหทานไดสัมผัสถึงความนารักและประทับใจกับการชม
การสาธติการตัดขนแกะ การตอนแกะโดยสุนัขแสนรู  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูอาหารจีน 
  จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมือง อ็อคแลนด เมืองที่ไดช่ืออีกช่ือวา “เมืองแหงเรือใบ” เพราะมีเรือใบจํานวนมาก
  ที่สุดเมืองหน่ึงในโลก นําทานผานชมสถานที่ที่นาสนใจของเมือง อาทิ อาคารศุลกากรเกา ที่อลังการดวย 
  สถาปตยกรรมสไตลเฟรนช เรเนสซองส ที่สรางขึ้นใน ค.ศ. 1889 ซึ่งปจจุบันอาคารแหงน้ีเปนรานดิวต้ีฟรีที่ใหญที่สุด
  ของเมืองอ็อคแลนด... ชมอาคารทาเรือ Ferry Building ตึกสีอิฐเกาแกที่สรางในค.ค. 1912 เพ่ือใชเปนทาเรือขามฟาก
  และชมความงามของทัศนียภาพในรอบอาวอ็อคแลนด... ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินอ็อคแลนด   
00.00 น.   ออกเดินทางสูเมืองไครเชิรช โดยสายการบิน แอร นิวซีแลนด เที่ยวบินที่ NZ......  
00.00 น.   เดินทางถึงเมืองไครเชิรช  
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยบุฟเฟตนานาชาติ    
ท่ีพัก   RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 
   
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 เม.ย.58  (4)    เทคาโป –ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแหงชาติเมาทคุก – ยอดเขาบอบพีค – สนุกกับการน่ังลูทและ 
                                               กระเชากอนโดลา!!    

เชา  บริการอาหารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ันนําทานชม เมืองไครสทเชิรช เมืองที่ไดช่ือวามีความเปนอังกฤษมากกวาประเทศอังกฤษเสียอีก สัมผัส
บรรยากาศอีกบรรยากาศหน่ึง จากที่กอนหนาน้ี ทุกทานจะคุนชินกับทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงาม รอบกายโอบลอม
ดวยเทือกเขายาวสุดลูกหูลูกตา ตัดกับทะเลสาบสีนํ้าเงินคราม ทุงหญา และฝูงปศุสัตว เปล่ียนมาเปนเมืองที่เต็มไปดวย
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ตึกรามบานชอง รานคาที่เรียงรายอยูตลอดสองขางฝงถนน...  นําทุกทานผานชมสถานที่สําคัญๆ ของเมืองไครเชิรท 
เชน สวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการประจําเมือง ชมความงามของแมนํ้าเอวอน สวนพฤกษศาสตร ผานชม
พิพิธภัณฑแคนเทอเบอรี่... จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ผานชม 
ทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟา ที่เรียกวาทะเลสาบสีเทอควอสย ที่มีความสวยงาม ชมโบสถเล็กๆ นารัก ซึ่งใน
ปจจุบันยังใชในการประกอบพิธีการตางๆ ใกลกันจะมี อนุสาวรียสุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสําริด สรางไวเพ่ือเปน
การยกยองคุณความดีของสุนัขแสนรู ที่คอยชวยชาวบานตอนแกะฝูงใหญๆได จากนั้นเดินทางสูเมืองไครสทเชิรช 
แวะใหทานไดชอปปงสินคาที่ระลึกของนิวซีแลนด อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนาเดง เซรั่มรกแกะ ช็อคโกแล็ต 
ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑที่ทําจากขนแกะ ตางๆ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน  
นําทานออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติเมาทคุก เปนภูเขาที่สูงที่สุดใน
นิวซีแลนด เทือกเขาแหงน้ีมีความสูงถึง 3,755เมตรเลยทีเดียว เปนยอด
เขาที่สูงอันดับที่ 37 ของโลก พบกับความงามของทิวทัศนสองขางทาง 
ที่เต็มไปดวยเทือกเขา ทุงหญา ทะเลสาบสีสันสวยงาม และฝูงแกะนับ
รอยนับพันที่จะทําใหทานประทับใจมิรูลืม อุทยานแหงชาติเมาทคุก ต้ัง
ช่ือตามกัปตันเจมส คุก ผูคนพบนิวซีแลนด ผูพิชิตยอดเขาน้ีเปนกลุม
แรก คือ ชาวนิวซีแลนด 3 คน ไดแก เจมส แจ็ก คลารก (Clarke ทอม 
ฟฟ (Fyfe) และจอรจ เกรแฮม (Graham) ในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2437) อิสระใหทานเดินชมทัศนียภาพ
โดยรอบ พรอมถายภาพเปนที่ระลึก หรือทานจะเลือกน่ังเฮลิคอปเตอร เพ่ือชมทัศนียภาพของยอดเขาเมาทคุกจาก
เบื้องบน (หากสนใจ กรุณาสอบถามท่ีหัวหนาทัวร) จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง ควีนสทาวน ซึ่งต้ังอยูริมทะเลสาบ
วาคาทีปู (Wakatipu) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามของเทือกเขาสีฟาและยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เมืองควีนส
ทาวนเปนเมืองแหงการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการเลนเจ็ตโบท สกี กอลฟ หรือแมแตบันจี้จัมพ ซึ่งลวน
แตเปนกิจกรรมท่ีนาต่ืนเตนสําหรับผูรักความทาทายจากทั่วทุกมุมโลก  ใหทานไมพลาดกับความสนุกท่ีตองลอง กับ
การน่ังกระเชากอนโดลาและลูท บนยอดเขาบอบพีค  

ค่ํา  บริการอาหารอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบอบพีค 
ท่ีพัก  HOTEL ST. MORITZ QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
   
 
 

วันศุกรท่ี 17 เม.ย.58 (5)  ควีนสทาวน มิลฟอรด ซาวน – ลองเรือกลไฟโบราณ – ควีนสทาวน  

เชา  บริการอาหารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ออกเดินทางสูทางตอนใตผานเทือกเขาสูง ลัดเลาะริมทะเลสาบสวยและทุงหญาฟารมแกะสูเมืองเทอานาว และหยุด
 แวะพักผอนอริยาบท ชมทะเลสาบเทอานาว ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ เขาสูเขตอุทยาน
 แหงชาติมิวฟอรดซาวด ผานเขตปาพรุ ปาเบญจพรรณ ทุงกวาง เขาสู วนอุทยานแหงชาติมิวฟอรดซาวด MILFORD 
SOUND ในดินแดนสวนที่เปนฟยอรด แลนด FJORD LAND ที่ถูกประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้ว
โลกใตซึ่งมีในลักษณะน้ีเพียง 2 แหงในโลก คือ ที่นอรเวย และ นิวซีแลนด ฟยอรด คือ ภูมิประเทศแบบทะเลที่เคย 
เปนธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําใหนํ้าทวมแทนที่กลายเปนอาวลึกระหวางทางทานจะไดชมความงามที่
สรางโดยธรรมชาติ ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เปนทะเลสาบที่ทานจะสามารถมอง
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สะทอนภาพภูเขา ซึ่งเปนวิวอยูเบื้องลาง และใหทานด่ืมนํ้าแรบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะ
ชมนํ้าตกที่มีความยิ่งใหญที่ CHASM... จากน้ันนําทาน ลองเรือสําราญ MILFORD CRUISE…  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบนเรือ  
 นําทานชมความงามของแนวฟยอรดดานใต ลัดเลาะไปตามฝงดานซาย สูทะเลทาสมัน แลวออมกลับมาตามแนว     

ฟยอรดดานเหนือ โดยจะว่ิงเปนวงกลม ตลอดเสนทางทุกทานจะไดต่ืนตากับ ภาพความงดงามของธรรมชาติ อาทิ 
ยอดเขาไมเทอร หน่ึงในยอดเขาที่โผลขึ้นมาจากพ้ืนมหาสมุทรที่สูงที่สุดในโลกนับเปนแลนดมารกที่สําคัญของมิล
ฟอรดซาวนด ผานเดลพอยต ประตูสูมิลฟอรดซาวนด ผานชมหินแมวนํ้า  สถานที่พักผอนของเหลาแมวนํ้าพันธุขน ที่
มีอยูเพียงไมก่ีแหงในโลก นํ้าตกสเตอรลิง นํ้าตกสูง 155 เมตร หน่ึงในสองแหงที่มีนํ้าตลอดท้ังป นับเปนนํ้าตกที่
สวยงามอยางมาก... จากน้ันลองเรือกลับทาเรือ เพ่ือเดินทางกลับสูควีนสทาวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  บริการอาหารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน บริการทานดวย เมนูพิเศษ Lobster ของนิวซีแลนด 
ท่ีพัก  HOTEL ST. MORITZ QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 
   
 

วันเสารท่ี 18 เม.ย.58 (6)   ทะเลสาบวานากา – โลกปริศนา – เมืองฮาสท – ทะเลสาบแม็ททีสัน – ชมฟอกซ กลาเซียร -   
   ฟรานซ โจเซฟ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันเดินทางตอ แวะชม เมืองวานากา เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวานากา ใหทานไดแวะชมและถายรูป ทะเลสาบวานา
กา ที่งดงามที่สุดแหงหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด จนไดรับฉายาวา 
BLUE BAYOO ชมทัศนียภาพของทะเลสาบสีนํ้าเงิน สองประกาย
ระยิบระยับกับแสงแดด  จากน้ันนําทานสัมผัสกับ  “โลกปริศนา 
Puzzling World” สถานที่ทองเที่ยวอันโดงดัง ต่ืนตากับปริศนาแปลก
ประหลาดหลากสิ่งที่จะทําใหทุกทานพิศวงไดตลอดทุกชวง อาทิ เขา
วงกตอันประกอบดวยทางเดินซิกแซ็กไปมา รวมเปนระยะทางถึง 1.5 
กม. หองสิ่งลวงตา “โถงมองตาม” ความพิศวงของหองน้ีจะมีใบหนา
ของคนมีช่ือเสียงถึง 168 ใบหนา เมื่อเวลาที่เราเดินไปรอบๆ หอง ใบหนาเหลาน้ีจะมองตามเราไปดวย ไมวาเราจะ
ขยับ ตัวไปทางซาย ทางขวา น่ังลง หรือลุกขึ้น ใบหนาก็จะมองตามเราไปตลอด หรือจะเปนบานลวงตาที่สรางให
เอียงทํามุม 15 องศา แตเมื่อทานเขาไปขางใน จะรูสึกวา บานไมไดเอียงดังที่เห็นเชนขางนอก รวมพิสูจนของ
สโลแกนที่วา “WHAT IS REAL?  จากน้ันนําทาน ผานเขา เมืองฮาสท เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ และยังเปน
ประตูสูเวสตแลนดเนช่ันแนลพารค นําทานผานชม GATES OF HAAST BRIDGE หรือ สะพานเหล็กขามแมนํ้า
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ฮาสต โดยพาดผานเบื้องลางที่มีนํ้าไหลแรงมาก ผานชองเขาอันเต็มไปดวยโขดหิน ถือวาเปนจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงที่
หามพลาด ระหวางทางแวะชอปปงสินคาขึ้นช่ือของเมืองฮาสท ไดแก หยกของชนเผาเมาลี ซึ่งไดช่ือวาเปนหยก
คุณภาพดีและควรคาแกการซื้อเปนของฝาก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวยเมนู บุฟเฟต (Western Buffet)  
จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบแม็ททีสัน (Lake Matheson) ในวันที่อากาศดีจะสามารถมองเห็นวิวซึ่งมีเงาสะทอนของ
เมาทคุกและเมาททาสมัน บนผิวนํ้าในทะเลสาบ โดยชวงเวลาที่
เหมาะสมท่ีสุดที่จะเจอวิวเชนน้ีคือชวงเชาตรู ซึ่งนํ้าในทะเลสาบจะน่ิง
สงบที่สุดแลวไปชม ธารน้ําแข็งฟอกซ ธารนํ้าแข็งฟอกซมีตํานาน
พ้ืนบานของชาวเมารีวา มาจากช่ือชายหนุมในตํานานซึ่งตกจากภูเขาลง
มาเสียชีวิต ครั้นตอมาหญิงคนรักของเขาเสียใจและรองไหจนนํ้าตาได
ปกคลุมหุบเขาและกลายเปนนํ้าแข็งในท่ีสุด (สําหรับทานท่ีมีความ
ประสงคจะบินสํารวจธารน้ําแข็ง FOX และ FRANZ JOSEP 
GLACIER  เดินสํารวจบนหิมะ กรุณาแจงหัวหนาทัวรเพ่ือสํารองลวงหนา และไมรวมอยูในรายการทัวร)จากนั้นนํา
ทุกทานเดินทางตอไปยัง เมืองฟรานซ โจเซฟ เมืองที่ขึ้นช่ือเรื่องธารนํ้าแข็ง ไมนอยไปกวา เมืองฟอกซ ซึ่งจุดเดนของ
เมืองน้ีอีกยางหน่ึงคือ แมนํ้า ไวโฮ แมนํ้าสีนํ้านม ซึ่งเกิดจากการละลายตัวของธารนํ้าแข็ง ทําใหเกิดภาพประหลาดตา
และนาจดจํา เปนอยางยิ่ง  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ  หองอาหารของโรงแรม  (3 COURSE MENU)  
ท่ีพัก   SCENIC HOTEL PRANZ JOSEF GLACIER หรือเทียบเทา 
   

วันอาทิตยท่ี 19 เม.ย.58 (7) เมืองโฮกิติกา – น่ังรถไฟสาย TRANZ ALPINE – เมืองไครเชิรท  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองโฮกิติกา (Hokitiki) เมืองน้ีในอดีตเคยรุงเรืองในยุคต่ืนทองจึงสามารถดึงดูดนัก
แสวงโชคจากออสเตรเลียมาลงทุนมากมาย  และยังเปนเมืองที่มีความสามารถทางดานศิลปะและงานฝมือคุณภาพสูง 
นอกจากน้ียังเปนศูนยกลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมัยโบราณเปนสิ่งที่ชาวเมารีนํามาทํา
เครื่องประดับและอาวุธ เขาชม โรงงานเปาแกว และโรงงานหยก เดินชมและเลือกซื้อเครื่องประดับ รวมทั้ง ติ
กิ (Tiki) เครื่องรางของเมารีที่แกะสลักอยางสวยงาม นําทานผานชมหอนาฬิกา ที่ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมือง และ
มักจะเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชมกอนเปนที่แรก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Western style)   
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟ ALPINE PASS นําคณะน่ังรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งว่ิงระหวางฝงตะวันออกกับฝง
ตะวันตก เช่ือมระหวางเมืองไครสทเชิรชกับเมืองเกรยเมาท เสนทาง
รถไฟสายน้ีไดช่ือวาเปนเสนทางรถไฟหน่ึงในหกเสนทางที่สวยที่สุด
ในโลก นิวซีแลนดเปนประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง และมี
ธรรมชาติที่ยังคงงดงามบริสุทธิ์ เสนหของนิวซีแลนดมีมากกวาที่เรา
เห็น ประเทศน้ีไดถูกใชเปนโลเกช่ันในการถายทําหนังสุดยอดอมตะ 
นักเดินทางหลายคนที่อยากจะยอนรอยตํานานของหนังเรื่อง เดอะล
อรดออฟเดอะริงส เมื่อถึง สถานีรถไฟอาเธอรพาสส เปนเขตอุทยานแหงชาติที่มีเน้ือที่ 94,500เฮกเตอร ทางรถไฟผาน
บนความสูงกวา 737 เมตร ชาวยุโรปผูคนพบเสนทางน้ีในป 1864 ในชวงยุคต่ืนทอง เพ่ือใชเปนเสนทางในการขน
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ทองขามเขตเซาทเทิรนแอลปไปยังเมืองไครสเชิรช รถโคชรอรับแลว นําทานเดินทางสู เมืองไครเชิรท เมืองใหญเปน
อันดับ 3 ของประเทศนิวซีแลนด และเมืองที่ไดช่ือวาเปน “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ท่ีพัก   RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 
    

วันจันทรท่ี 20 เม.ย.58 (8) เมืองไครเชิรท – ไคคูรา – ชมปลาวาฬ – ไครเชิรท  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองไคคูรา ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ นารักริมฝงทะเลทางตะวันตก ซึ่งในอดีต เมืองไคคูรา 
  เปนศูนย กลางของเมืองทาเรือลาปลาวาฬ ต้ังแตป ค.ศ. 1843–1922 และยังเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ สําหรับการ
  เพาะปลูกและเล้ียงแกะ ไคคูรามีช่ือเสียงในเรื่องการจัดทัวรชมปลาวาฬมากและยังเปนเจาแรกในนิวซีแลนด ที่จัดใหมี
  ทัวรชมปลาวาฬ (โดยการน่ังเรือหรือ เครื่องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดใหอยางใดอยางหน่ึง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัย
  ของทุกทานการชมปลาวาฬจะตองขึ้นอยูกับสภาพอากาศดวย) 
เที่ยง  บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารสไตล Western Lunch  
00.00 น.  นําทานลงเรือยอรชลําใหญที่มีความจุไดถึง 40-50 คน นําสูกลางทะเล เพ่ือเก็บเก่ียวประสบการณ  จากการผจญภัยใน

 การ ชมปลาวาฬยักษพันธุซเพิม อยางใกลชิด ที่สุดซึ่งเปนสัตวที่สงางามที่สุดของโลกในธรรมชาติ  ทานอาจจะได
 พบกับปลาโลมาเฮกเตอร โลมาพันธเล็กที่สุดและหายากที่สุด ปลาโลมาดัสกี (Dusky Dolphin) ที่จะพบไดเพียงแถบซีก
 โลกใตเทาน้ัน แมวนํ้าพันธขนแหงนิวซีแลนด และโลมาปากขวด นกทะเลหลากชนิด และยังอาจจะไดชม
 ปลาวาฬ หลากหลายพันธุที่แวะเวียนเขามาเยือนแนวชายฝงในบางฤดูกาลอีกดวย(ใชเวลาลองเรือประมาณ 2 
 ชั่วโมง)...หลังลองเรือเสร็จ นําทานแวะซื้อสินคาขึ้นช่ือของเมืองไคคูรา โดยเฉพาะเปาฮ้ือกระปอง เปาฮ้ือน้ีจะเปน
 พันธปาวอา ที่จะมี รสชาาติ หอมหวาน หรือจะเลือกซื้อเคร่ืองประดับที่ทําจากเปลือกเปาฮ้ือปาวอา ที่จะมีลวดลาย 
 และสีสัน สวยงาม...  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับเมืองไครเชิรช  

ค่ํา  บริการอาหารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย พรอมเมนูพิเศษเปาฮ้ือทะเลใต และ ไวน แดง 
ท่ีพัก   RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา  
    
 

วันอังคารท่ี 21 เม.ย.58  (9)  ไครสเชิรท - ออคแลนด - กรุงเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
00.00 น.   ออกเดินทางสูออคแลนด โดยสายการบินแอรนิวซีแลนด เที่ยวบินที่ NZ...  
00.00 น.  เดินทางถึงออคแลนด เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน  
13.10  น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่  TG 492 
20.55  น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ 

อืลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

     ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 
 

อัตราคาบริการ 
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ประเภทผูเดินทาง ลูกคาปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 
มีต๋ัวแลว (ผูใหญ) ลดทานละ 

135,900 
125,900 
117,900 
109,900 
17,000 
40,000 

 

130,900 
120,900 
112,900 
104,900 
17,000 
40,000 

 

132,900 
122,900 
114,900 
106,900 
17,000 
40,000 

 
 

***หมายเหตุ: อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป*** 
หากมีผูเดินทาง (ผูใหญ) เพียง 10 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงคาบริการ เพ่ิมทานละ 5,000.- 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปลี่ยนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 

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 ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม (ไดรบัคะแนนเพ่ิม) 
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) 

1309 
1209 
1129 
1049 
170 
909 

1309 
1209 
1129 
1049 
170 
909 

 
- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุก

แหง  
2. คาที่พัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
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เง่ือนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท 
ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิทฮอลิเดยแอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

ช่ือบัญชี  บริษัท อิลิทฮอลิเดยแอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขท่ี  718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน 

 
การยกเลิก  :  กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21  วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมด 
 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจ

ของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความ
วุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกใน
ครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพ่ือไปทํางานหรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช
การทองเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวร
เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใช
รถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณา
แจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู
เดินทางทานอื่น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ใหแกลูกคาทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

 
 
 
9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  
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โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีที่ทานขอเปลี่ยนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจาย
เพ่ิม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเครื่องบินเทาน้ัน เวนแตต๋ัวเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือ
คืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด 
ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผู
เดินทางซื้อต๋ัวหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอย
กวา 5 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือ
สุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด 

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะ
คืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชม
ได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได 
โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทาน
สามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงที่น่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงที่น่ังไดเอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะ
ตําแหนงที่น่ังแบบหมูคณะที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทาง
ไปทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 

เอกสารในการขอวีซา 
 



              
 

Elite Delight New Zealand 9D7N_TG N&S Apr-May 2015  { PAGE   \* 
MERGEFORMAT } | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย  “ดูแล...กันและกัน” 

 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน (ถามีเลมเกาเอามาดวย) 
2. รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 น้ิวครึ่งหรือ 2 น้ิว 
3. สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 
4. ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ 
5. หลักฐานการเงิน โดยใชสําเนาถายจากสมุดเงินฝากสวนตัวยอนหลัง 6 เดือน 
6. ใบเปล่ียนช่ือ (ถามี) 
7. ถาในกรณีท่ีแตงงานแลวมีใบทะเบียนสมรส และไมไดเดินทางพรอมกันท้ังสองคน เดินทางแคคนใดคนหน่ึง ตองขอหนา

พาสปอรตและรูปถายของอีกทานท่ีไมไดเดินทางมาดวย 
8. จดหมายจากทางสายการบิน 
9. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน 
10. เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมี  
11. หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา  

(ซึ่งหนังสือยินยอมจะตองออกจากทางอําเภอเทาน้ัน) 
12. วีซาครอบครัว สามี-ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไมเกิน 20 ป เปน เด่ียว  
13. วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรต และตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน) 

 
**เอกสารในการขอวีซา ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน** 
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อิลิท ฮอลิเดย  “ดูแล...กันและกัน” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


