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อิลิท ฮอลิเดย  “ดูแล...กันและกัน” 

 

 

 

 

 

 

 

เปดประสบการณใหมกับประเทศที่เต็มไปดวยธรรมชาติสวยงาม ณ นิวซีแลนด 

เกาะเหนือ ออคแลนด เมืองหลวงแสนสวย โรโตรัว มหัศจรรยแหงวัฒนธรรมเมารีท่ีนาสนใจ  

เกาะใต สรางความประทับใจผานความสวยงามของธรรมชาติ พรอมการพักผอนแบบเต็มอิ่ม 

สัมผัสความแตกตางในเสนหของ “เกาะเหนือ - ใต” ผานการรังสรรคการเดินทาง ใหเปนการพักผอนอยาแทจริง  

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

 

กําหนดออกเดินทาง  13-21 มิถุนายน/ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 

     27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม/ 8-16, 22-30 สิงหาคม 

     12-20 กันยายน/ 16-25 ตุลาคม 2558** 

วันแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด   

16.00 น.  คณะเดินทางพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW: C สายการบินไทย แอรเวย (TG) เจาหนาท่ี  

  บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง 

18.45 น.  ออกเดินทางสูอ็อคแลนด โดยสายการบินไทย แอรเวย เท่ียวบินท่ี  TG 491 

  (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 

 

วันที่สองของการเดินทาง  (2) อ็อคแลนด – ชมเมือง - เรนโบว สปริงซ- โรโตรัว แชนํ้าแร ณ POLYNESIAN SPA  

10.45  น.  เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด (เวลาทองถ่ินเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจคน

เขาเมือง และศุลกากรเรียบรอยแลว (นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา อาหารสด และพืชผักเขาเมืองโดย

 เด็ดขาด) หลังจากรับกระเปาเรียบรอยแลว 

บาย   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูอาหารจีน 

  นําทานเท่ียว ชมเมืองอ็อคแลนด เมืองท่ีใหญอันดับหนึ่ง เปนเมืองท่ีสําคัญทางดานการเรียน การศึกษา การเงิน

ของนิวซีแลนด ชมอาวท่ีสวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพาน

ฮาเบอร ข้ึนชมยอดเขาอีเดน เพื่อชมยอดเขาท่ีอดีตเปนภูเขาไฟ 

ปจจุบันดับแลว มีรองรอยคลายกระทะใบใหญ มีลักษณะท่ีสวยงาม ทาน

สามารถมองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมืองอ็อคแลนด ผานชมบาน

เศรษฐีท่ีต้ังอยูบนเนินเขา... จากนั้นเดินทางสู โรโตรัว เมืองพลังความ

รอนใตพิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และยังเปนเมือง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญของเกาะเหนือ จากนั้นนําทานเดินทางสู เรนโบว 

สปริงซ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษพันธุปลาเทราต ท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดแหงหนึ่งของโรโตรัว ท่ีมีจํานวนนับหม่ืนตัว 

ทานสามารถชมปลาเทราตตามแหลงน้ําพุธรรมชาติ ท่ีอยูตามเสนทาง จากทะเลสาบมาวางไขตามธรรมชาติ ชมตน 
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  เฟรนสีเงิน สัญลักษณของประเทศ... นําทานสู POLYNESIAN 

SPA สปาดังระดับโลก สปาแหงนี้ไดรับการจัดอันดับใหเปนหนึง่ใน

สิบอันดับสปาดานการบําบัดและความรอนท่ีดีท่ีสุดในโลก พิเศษ!! 

ผอนคลายกับการแชน้ําแร ในสวนของ PRIVATE POOL พรอม

กับชมความสวยงามของธรรมชาติ ริมทะเลสาบโรโตรัว (กรุณา

เตรียมชุดวายน้ํา สําหรับการลงแชน้ําแร)…   

คํ่า  บริการอาหารคํ่าในสไตล Hangi Dinner เลิศรสกับอาหารแบบบุฟเฟต พรอมชมการแสดงพื้นเมืองแบบเมารีท่ี

  อนุรักษไวเปนวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม     

ที่พัก   MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเทา         

   

วันที่สามของการเดินทาง (3)       โรโตรัว –ศูนยวัฒนธรรมเมารี - ฟารมอโกรโดม  - อ็อคแลนด -  ไครเชิรช  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  นําทานเท่ียวชม Te Puia หรือ (Whakarewarewa) วาคาเรวาเรวา ซึ่ง

เปนศูนยวัฒนธรรม และศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของชาวเมารี อาทิ 

เชน หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม และการทอเคร่ืองนุงหม 

พรอมชมบอน้ํ าพุรอน บอโคลนเดือด ส่ิง

มหัศจรรยท่ีเกิดข้ึนจากพลังความรอนใตพิภพ

ท่ีพวยพุงจากพื้นดิน และแรธาตุตางๆ ตาม

ธรรมชาติท่ีเกิดจากพลังความรอนใตพื้นดินใน

บริเวณนี้...  จากนั้นนําทานสู ฟารมอโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุ

ตางๆ ท่ีใหทานไดสัมผัสถึงความนารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ 

การตอนแกะโดยสุนัขแสนรู  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูอาหารจีน 

  จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมือง อ็อคแลนด เมืองท่ีไดชื่ออีกชื่อวา “เมืองแหงเรือใบ” เพราะมีเรือใบจํานวนมาก

ท่ีสุดเมืองหนึ่งในโลก นําทานผานชมสถานท่ีท่ีนาสนใจของเมือง อาทิ อาคารศุลกากรเกา ท่ีอลังการดวย

สถาปตยกรรมสไตลเฟรนช เรเนสซองส ท่ีสรางข้ึนใน ค.ศ. 1889 ซ่ึงปจจุบันอาคารแหงนี้เปนรานดิวต้ีฟรีท่ีใหญ

ท่ีสุดของเมืองอ็อคแลนด... ชมอาคารทาเรือ Ferry Building ตึกสีอิฐเกาแกท่ีสรางในค.ค. 1912 เพื่อใชเปนทาเรือ

ขามฟากและชมความงามของทัศนียภาพในรอบอาวอ็อคแลนด... 

 

 

 

 

 

 

 

   ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินอ็อคแลนด   

00.00 น.  ออกเดินทางสูเมืองไครสตเชิรช โดยสายการบิน แอร นิวซีแลนด เท่ียวบินท่ี NZ......  

00.00 น.  เดินทางถึงเมืองไครสตเชิรช  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยบุฟเฟตนานาชาติ    

ที่พัก   RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา 

  



                                                
 

Elite Delight New Zealand 9D7N_TG N&S June-Oct 2015  3 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย  “ดูแล...กันและกัน” 

วันที่สี่ของการเดินทาง  (4)    เทคาโป –ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแหงชาติเมาทคุก – ยอดเขาบอบพีค – สนุกกับการ

 น่ังลูทและกระเชากอนโดลา!!    

เชา  บริการอาหารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานชม เมืองไครสตเชิรช เมืองท่ีไดชื่อวามีความเปนอังกฤษมากกวาประเทศอังกฤษเสียอีก สัมผัส

บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่ง จากท่ีกอนหนานี้ ทุกทานจะคุนชินกับทัศนียภาพธรรมชาติท่ีงดงาม รอบกายโอบ

ลอมดวยเทือกเขายาวสุดลูกหูลูกตา ตัดกับทะเลสาบสีน้ําเงินคราม ทุงหญา และฝูงปศุสัตว เปล่ียนมาเปนเมืองท่ี

เต็มไปดวยตึกรามบานชอง รานคาท่ีเรียงรายอยูตลอดสองขางฝงถนน...  นําทุกทานผานชมสถานท่ีสําคัญๆ ของ

เมืองไครเชิรท เชน สวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการประจําเมือง ชมความงามของ

แมน้ําเอวอน สวนพฤกษศาสตร ผานชมพิพิธภัณฑแคนเทอเบอร่ี... จากนั้นนําทานออก

เดินทางสู เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงาม ผานชม ทะเลสาบเทคาโป ท่ีมีสี

เขียวอมฟา ท่ีเรียกวาทะเลสาบสีเทอควอสย ท่ีมีความสวยงาม ชมโบสถเล็กๆ นารัก ซึ่งใน

ปจจุบันยังใชในการประกอบพิธีการตางๆ ใกลกันจะมี อนุสาวรียสุนัขตอนแกะ สรางดวย

ทองสําริด สรางไวเพื่อเปนการยกยองคุณความดีของสุนัขแสนรู ท่ีคอยชวยชาวบานตอน

แกะฝูงใหญๆได จากนั้นเดินทางสูเมืองไครสทเชิรช แวะใหทานไดชอปปงสินคาท่ีระลึก

ของนิวซีแลนด อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหนาเดง เซร่ัมรกแกะ ช็อคโกแล็ต ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ และ

ผลิตภัณฑท่ีทําจากขนแกะตางๆ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน  

นําทานออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติเมาทคุก เปนภูเขาท่ีสูง

ท่ีสุดในนิวซีแลนด เทือกเขาแหงนี้มีความสูงถึง 3,755เมตรเลย

ทีเดียว เปนยอดเขาท่ีสูงอันดับท่ี 37 ของโลก พบกับความงามของ

ทิวทัศนสองขางทาง ท่ีเต็มไปดวยเทือกเขา ทุงหญา ทะเลสาบสีสัน

สวยงาม และฝูงแกะนับรอยนับพันท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม 

อุทยานแหงชาติเมาทคุก ต้ังชื่อตามกัปตันเจมส คุก ผูคนพบ

นิวซีแลนด ผูพิชิตยอดเขานี้เปนกลุมแรก คือ ชาวนิวซีแลนด 3 

คน ไดแก เจมส แจ็ก คลารก (Clarke ทอม ฟฟ (Fyfe) และ

จอรจ เกรแฮม (Graham) ในวันท่ี 25 ธันวาคม ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2437) อิสระใหทานเดินชมทัศนียภาพ

โดยรอบ พรอมถายภาพเปนท่ีระลึก หรือทานจะเลือกน่ังเฮลิคอปเตอร เพ่ือชมทัศนียภาพของยอดเขาเมาทคุก

จากเบื้องบน (หากสนใจ กรุณาสอบถามที่หัวหนาทัวร) จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ควีนสทาวน ซึ่งต้ังอยูริม

ทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของเทือกเขาสีฟาและยอดเขาท่ีมีหิมะปก

คลุม เมืองควีนสทาวนเปนเมืองแหงการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการเลนเจ็ตโบท สกี กอลฟ หรือ

แมแตบันจี้จัมพ ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมท่ีนาต่ืนเตนสําหรับผูรักความทาทายจากท่ัวทุกมุมโลก  ใหทานไมพลาด

กับความสนุกที่ตองลอง กับการน่ังกระเชากอนโดลาและลูท บนยอดเขาบอบพีค  

คํ่า  บริการอาหารอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบอบพีค 

ที่พัก  HOTEL ST. MORITZ QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 

   

วันที่หาของการเดินทาง (5)  ควีนสทาวน มิลฟอรด ซาวน – ลองเรือกลไฟโบราณ – ควีนสทาวน  

เชา  บริการอาหารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสูทางตอนใตผานเทือกเขาสูง ลัดเลาะริมทะเลสาบสวยและทุงหญาฟารมแกะสูเมืองเทอานาว และหยุด

 แวะพักผอนอริยาบท ชมทะเลสาบเทอานาว ซ่ึงเปนทะเลสาบท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ เขาสูเขตอุทยาน

 แหงชาติมิวฟอรดซาวด ผานเขตปาพรุ ปาเบญจพรรณ ทุงกวาง เขาสู วนอุทยานแหงชาติมิวฟอรดซาวด 

MILFORD SOUND ในดินแดนสวนท่ีเปนฟยอรดแลนด FJORD LAND ท่ีถูกประกาศใหเปนมรดกโลกทาง
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ธรรมชาติ ของข้ัวโลกใตซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แหงในโลก คือ ท่ีนอรเวย และ นิวซีแลนด ฟยอรด คือ ภูมิ

ประเทศแบบทะเลท่ีเคยเปนธารน้ําแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําใหน้ําทวมแทนท่ีกลายเปนอาวลึกระหวางทาง

ทานจะไดชมความงามท่ีสรางโดยธรรมชาติ ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เปนทะเลสาบท่ี

ทานจะสามารถมองสะทอนภาพภูเขา ซึ่งเปนวิวอยูเบ้ืองลาง และใหทานด่ืมน้ําแรบริสุทธ์ิจากธรรมชาติท่ี MONKEY 

CREEK และแวะชมน้ําตกท่ีมีความย่ิงใหญท่ี CHASM... จากนั้นนําทาน ลองเรือสําราญ MILFORD CRUISE…  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบนเรือ  

 นําทานชมความงามของแนวฟยอรดดานใต ลัดเลาะไปตามฝงดานซาย สูทะเลทาสมัน แลวออมกลับมาตามแนว     

ฟยอรดดานเหนือ โดยจะวิ่งเปนวงกลม ตลอดเสนทางทุกทานจะไดต่ืนตากับ ภาพความงดงามของธรรมชาติ อาทิ 

ยอดเขาไมเทอร หนึ่งในยอดเขาท่ีโผลข้ึนมาจากพื้นมหาสมุทรท่ีสูงท่ีสุดในโลกนับเปนแลนดมารกท่ีสําคัญของมิล

ฟอรดซาวนด ผานเดลพอยต ประตูสูมิลฟอรดซาวนด ผานชมหินแมวน้ํา  สถานท่ีพักผอนของเหลาแมวน้ําพันธุขน 

ท่ีมีอยูเพียงไมก่ีแหงในโลก น้ําตกสเตอรลิง น้ําตกสูง 155 เมตร หนึ่งในสองแหงท่ีมีน้ําตลอดท้ังป นับเปนน้ําตกท่ี

สวยงามอยางมาก... จากนั้นลองเรือกลับทาเรือ เพื่อเดินทางกลับสูควีนสทาวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  บริการอาหารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน บริการทานดวย เมนูพิเศษ Lobster ของนิวซีแลนด 

ที่พัก  HOTEL ST. MORITZ QUEENSTOWN หรือเทียบเทา 

   

วันที่หกของการเดินทาง (6)   ทะเลสาบวานากา – โลกปริศนา – เมืองฮาสท – ทะเลสาบแม็ททีสัน – ชมฟอกซ  

   กลาเซียร - ฟรานซ โจเซฟ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางตอ แวะชม เมืองวานากา เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวา

นากา ใหทานไดแวะชมและถายรูป ทะเลสาบวานากา ท่ีงดงาม

ท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด จนไดรับฉายาวา BLUE BAYOO 

ชมทัศนียภาพของทะเลสาบสีน้ําเงิน สองประกายระยิบระยับกับ

แสงแดด จากนั้นนําทานสัมผัสกับ “โลกปริศนา Puzzling World” 

สถานท่ีทองเท่ียวอันโดงดัง ต่ืนตากับปริศนาแปลกประหลาดหลากส่ิงท่ี

จะทําใหทุกทานพิศวงไดตลอดทุกชวง อาทิ เขา

วงกตอันประกอบดวยทางเดินซิกแซ็กไปมา รวมเปนระยะทางถึง 1.5 กม. หองส่ิงลวงตา 

“โถงมองตาม” ความพิศวงของหองนี้จะมีใบหนาของคนมีช่ือเสียงถึง 168 ใบหนา เม่ือ

เวลาท่ีเราเดินไปรอบๆ หอง ใบหนาเหลานี้จะมองตามเราไปดวย ไมวาเราจะขยับ ตัวไป

ทางซาย ทางขวา นั่งลง หรือลุกข้ึน ใบหนาก็จะมองตามเราไปตลอด หรือจะเปนบานลวงตา

ท่ีสรางใหเอียงทํามุม 15 องศา แตเม่ือทานเขาไปขางใน จะรูสึกวา บานไมไดเอียงดังท่ีเห็น

เชนขางนอก รวมพิสูจนของสโลแกนท่ีวา “WHAT IS REAL?  จากนั้นนําทาน ผาน

เขา เมืองฮาสท เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ และยังเปนประตูสูเวสตแลนดเนชั่นแนล

พารค นําทานผานชม GATES OF HAAST BRIDGE หรือ สะพานเหล็กขามแมนํ้าฮาสต โดยพาดผานเบ้ืองลาง
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ท่ีมีน้ําไหลแรงมาก ผานชองเขาอันเต็มไปดวยโขดหิน ถือวาเปนจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งท่ีหามพลาด ระหวางทางแวะช

อปปงสินคาข้ึนชื่อของเมืองฮาสท ไดแก หยกของชนเผาเมาลี ซ่ึงไดช่ือวาเปนหยกคุณภาพดีและควรคาแกการซื้อ

เปนของฝาก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวยเมนู บุฟเฟต (Western Buffet)  

จากนั้นนําทานชม  ทะเลสาบแม็ททีสัน (Lake 

Matheson) ในวันท่ีอากาศดีจะสามารถมองเห็นวิวซึ่ง

มีเงาสะทอนของเมาทคุกและเมาททาสมัน บนผิวน้ําใน

ทะเลสาบ โดยชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเจอวิวเชนนี้

คือชวงเชาตรู ซึ่งน้ําในทะเลสาบจะนิ่งสงบท่ีสุดแลวไป

ชม ธารนํ้าแข็งฟอกซ ธาร

น้ําแข็งฟอกซมีตํานานพื้นบาน

ของชาวเมารีวา มาจากช่ือชายหนุมในตํานานซ่ึงตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต คร้ันตอมาหญิง

คนรักของเขาเสียใจและรองไหจนน้ําตาไดปกคลุมหุบเขาและกลายเปนน้ําแข็งใน

ท่ีสุด (สําหรับทานที่มคีวามประสงคจะบินสํารวจธารนํ้าแข็ง FOX และ FRANZ 

JOSEP GLACIER  เดินสํารวจบนหิมะ กรุณาแจงหัวหนาทัวรเพ่ือสํารองลวงหนา 

และไมรวมอยูในรายการทัวร)จากนั้นนําทุกทานเดินทางตอไปยัง เมืองฟรานซ โจเซฟ 

เมืองท่ีข้ึนชื่อเร่ืองธารน้ําแข็ง ไมนอยไปกวา เมืองฟอกซ ซึ่งจุดเดนของเมืองนี้อีกยางหนึ่งคือ แมน้ํา ไวโฮ แมน้ําสี

น้ํานม ซึ่งเกิดจากการละลายตัวของธารน้ําแข็ง ทําใหเกิดภาพประหลาดตาและนาจดจํา เปนอยางย่ิง  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ  หองอาหารของโรงแรม  (3 COURSE MENU)  

ที่พัก   SCENIC HOTEL PRANZ JOSEF GLACIER หรือเทียบเทา 

   

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เมืองโฮกิติกา – น่ังรถไฟสาย TRANZ ALPINE – เมืองไครสตเชิรช  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองโฮกิติกา (Hokitiki) เมืองนี้ในอดีตเคยรุงเรืองในยุคต่ืนทองจึงสามารถ

ดึงดูดนักแสวงโชคจากออสเตรเลียมาลงทุนมากมาย  และยังเปนเมืองท่ีมีความสามารถทางดานศิลปะและงานฝมือ

คุณภาพสูง นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซ่ึงในสมัยโบราณเปนส่ิงท่ีชาว

เมารีนํามาทําเคร่ืองประดับและอาวุธ เขาชม โรงงานเปาแกว และโรงงานหยก เดินชมและเลือกซื้อ

เคร่ืองประดับ รวมท้ัง ติกิ (Tiki) เคร่ืองรางของเมารีท่ีแกะสลักอยางสวยงาม นําทานผานชมหอนาฬิกา ท่ีต้ัง

เดนเปนสงาอยูกลางเมือง และมักจะเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเย่ียมชมกอนเปนท่ีแรก  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Western style)   

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟ ALPINE PASS นําคณะนั่งรถไฟสาย TranzAlpine ซ่ึงวิ่งระหวางฝงตะวันออก

กับฝงตะวันตก เชื่อมระหวางเมืองไครสตเชิรชกับเมืองเกรเมาท เสนทางรถไฟสายนี้ไดชื่อวาเปนเสนทางรถไฟหนึ่ง

ในหกเสนทางท่ีสวยท่ีสุดในโลก นิวซีแลนดเปนประเทศท่ีเงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง และมีธรรมชาติท่ียังคง

งดงามบริสุทธ์ิ เสนหของนิวซีแลนดมีมากกวาท่ีเราเห็น ประเทศนี้ไดถูกใชเปนโลเกช่ันในการถายทําหนังสุดยอด

อมตะ นักเดินทางหลายคนท่ีอยากจะยอนรอยตํานานของหนังเร่ือง เดอะลอรดออฟเดอะริงส เม่ือถึง สถานีรถไฟ
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อาเธอรพาสส เปนเขตอุทยานแหงชาติท่ีมีเนื้อท่ี 94,500 เฮกเตอร ทางรถไฟผานบนความสูงกวา 737 

เมตร ชาวยุโรปผูคนพบเสนทางนี้ในป 1864 ในชวงยุคต่ืนทอง เพื่อใชเปนเสนทางในการขนทองขามเขตเซาท

เทิรนแอลปไปยังเมืองไครสเชิรช รถโคชรอรับแลว นําทานเดินทางสู เมืองไครสตเชิรช เมืองใหญเปนอันดับ 3 

ของประเทศนิวซีแลนด และเมืองท่ีไดชื่อวาเปน “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ที่พัก   RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา  

 

วันที่แปดของการเดินทาง (8) เมืองไครสตเชิรช – ไคคูรา – ชมปลาวาฬ – ไครเชิรท  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองไคคูรา ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ นารักริมฝงทะเลทางตะวันตก ซ่ึงในอดีต เมืองไคคูรา 

เปนศูนย กลางของเมืองทาเรือลาปลาวาฬ ต้ังแตป ค.ศ. 1843–1922 และยังเปนเมืองท่ีอุดมสมบูรณ สําหรับการ

เพาะปลูกและเล้ียงแกะ ไคคูรามีชื่อเสียงในเร่ืองการจัดทัวรชมปลาวาฬมากและยังเปนเจาแรกในนิวซีแลนด ท่ีจัด

ใหมีทัวรชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรือหรือ เคร่ืองบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดใหอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อความ

ปลอดภัยของทุกทานการชมปลาวาฬจะตองข้ึนอยูกับสภาพอากาศดวย) 

เท่ียง  บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารสไตล Western Lunch  

00.00 น.  นําทานลงเรือยอรชลําใหญท่ีมีความจุไดถึง 40-50 คน นําสูกลางทะเล เพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ  จากการผจญ

ภัยในการ ชมปลาวาฬยักษพันธุซเพิม อยางใกลชิด ท่ีสุดซึง่เปนสัตวท่ีสงางามท่ีสุดของโลกในธรรมชาติ  ทาน

อาจจะได พบกับปลาโลมาเฮกเตอร โลมาพันธเล็กท่ีสุดและหายากท่ีสุด ปลาโลมาดัสกี (Dusky Dolphin) ท่ีจะพบ

ไดเพียงแถบซีกโลกใตเทานัน้ แมวน้ําพนัธขนแหงนวิซีแลนด และ

โลมาปากขวด นกทะเลหลากชนดิ และยังอาจจะไดชมปลาวาฬ

หลากหลายพันธุท่ีแวะเวียนเขามาเยือนแนวชายฝงในบางฤดูกาล

อีกดวย(ใชเวลาลองเรือประมาณ 2 ช่ัวโมง)...หลังลองเรือเสร็จ 

นําทานแวะซื้อสินคาข้ึนชื่อของเมืองไคคูรา โดยเฉพาะเปาฮ้ือ

กระปอง เปาฮ้ือนี้จะเปนพนัธปาวอา ท่ีจะมีรสชาติ หอมหวาน 

หรือจะเลือกซื้อเคร่ือง ประดับท่ีทําจากเปลือกเปาฮ้ือปาวอา ท่ีจะ

มีลวดลาย และสีสัน สวยงาม...  ไดเวลาอันสมควร นําทาน

เดินทางกลับเมืองไครเชิรช  

คํ่า  บริการอาหารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย พรอมเมนูพิเศษเปาฮ้ือทะเลใต และ ไวน แดง 

ที่พัก   RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา  

    

วันที่เกาของการเดินทาง  (9)  ไครสเชิรท - ออคแลนด - กรุงเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

00.00 น.   ออกเดินทางสูออคแลนด โดยสายการบินแอรนิวซีแลนด เท่ียวบินท่ี NZ...  

00.00 น.  เดินทางถึงออคแลนด เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน  

13.10  น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอรเวย เท่ียวบินท่ี  TG 492 

20.55  น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ 

 

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกนั 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบินทั้งน้ี

เพ่ือประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
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อัตราคาบริการ 

ประเภทผูเดินทาง ลูกคาปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มี

เตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมี

เตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดทานละ 

155,900 

148,900 

140,900 

132,900 

22,000 

40,000 

150,900 

143,900 

135,900 

127,900 

22,000 

40,000 

153,400 

146,400 

138,400 

130,400 

22,000 

40,000 

 

***หมายเหตุ: อัตราคาบริการดังกลาว สาํหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานข้ึนไป*** 

หากมีผูเดินทาง (ผูใหญ) เพียง 10 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงคาบริการ เพ่ิมทานละ 5,000.- 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปล่ียนแปลงคาบริการ หากมีผูเดนิทางไมครบตามจํานวน 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 

ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มี

เตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมี

เตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ไดรับคะแนนเพ่ิม) 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) 

1509 

1439 

1359 

1279 

220 

1109 

1509 

1439 

1359 

1279 

220 

1109 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุก

แหง  

2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 

4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงนิ ทานละ  1,000,000.- บาท 
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อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษมูีลคาเพิ่ม 

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

เงื่อนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท 

ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

• ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิทฮอลิเดยแอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)  จํากัด 

• ชําระโดยเงินสด 

• ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

  ชื่อบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

  ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สุขุมวิท 18 (เอกเชน ทาวเวอร)   

  เลขที่  639-1-00263-9  บัญชีกระแสรายวัน 

 

การยกเลิก  :  กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21  วนัทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจํา 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหกั 50% ของอัตราคาบริการ 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจ

ของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความ

วุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกใน

ครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางานหรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช

การทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวร

เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใช

รถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณา

แจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู

เดินทางทานอ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง

เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแก

ลูกคาทานตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังนี้เพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนากอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วนั  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วนั  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 
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10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจาย

เพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเคร่ืองบินเทานั้น เวนแตต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อ

หรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไป

ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือ

ดําเนินการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร

นั้นๆ หากทานผูเดินทางซื้อต๋ัวหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถ

ออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวา

รายการทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออก

เดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ี

เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะ

คืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหทานสามารถเขา

ชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว

ดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

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

สามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก

ตําแหนงท่ีนั่งไดเอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะ

ตําแหนงท่ีนั่งแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทาง

ไปทองเท่ียวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

20. เมื่อทานจองทวัรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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เอกสารในการขอวีซา 
 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน (ถามีเลมเกาเอามาดวย) 

2. รูปถาย 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือ สีฟาออน 

3. สําเนาทะเบียนบาน  

4. สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน  

5. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - นามสกุล (ถามี) 

6. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) (ถาสามีหรือภรรยา คนใดคนหนึ่งไมไดเดินทางดวย ขอสําเนาบัตรประชาชนทานท่ีไมได

เดินทางมาดวย) 

7. หลักฐานการทํางาน 

พนักงาน - หนังสือรับรองการทํางาน ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) 

เจาของกิจการ - หนังสือรับรองบริษัท คัดลอกไมเกิน 3 เดือน 

เด็กนักเรียน - หนังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันการศึกษาเทานั้น (ภาษาอังกฤษ) 

8. หลักฐานการเงิน โดยใชสําเนาถายจากสมุดเงินฝากสวนตัวยอนหลัง 6 เดือน อัพเดทจนถึงปจจุบัน  

ใชบัญชีออมทรัพย หรือ ฝากประจําเทานั้น หามใชบัญชีกระแสรายวัน 

9. เด็ก (อายุตํ่ากวา 18 ป) - กรณีเดินทางกับพอหรือแม แคคนเดียว ตองทําหนังสือยินยอมจากพอหรือแม เปนภาษาอังกฤษ 

   - กรณีไมไดเดินทางกับพอและแม ทําหนังสือยินยอมเดินทางจากท้ังพอและแม รวมท้ังขอเอกสาร

จากพอแม ทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน, หนังสือรับรองการทํางาน, หลักฐานทางการเงิน (สําเนาสมุดเงินฝาก

ยอนหลัง 6 เดือน อัพเดทยอดถึงปจจุบัน) 

10. วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรต และตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน) 

 

**เอกสารในการขอวซีา ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน** 
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