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 แกรนดนิ์วซีแลนด ์เกาะเหนือ – เกาะใต ้12 วนั (TG) 
อ็อคแลนด ์– โรโตรวั – หมู่บา้นไวรากิ - ทะเลสาบเทาโป – เวลลิงตนั – เบลแ์นมม ์– ไคคูรา่ 

ไครส้ทเ์ชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนสท์าวน ์- ฟ็อกซ ์กลาเซียร ์– เกรยเ์มาท ์

เยอืนเมืองโรโตรวั ดินแดนของชาวเมาร ีเมืองแห่งพลงัความรอ้นใตพ้ิภพ 
พลาดไม่ไดก้บัการเยีย่มชมสถานที่ถ่ายท าหนงัไตรภาคฟอรม์ยกัษ ์

THE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBIT 
น าท่านแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิท่ีอุดมไปดว้ยแรธ่าตมุากมาก ณ หมู่บา้นไวรากิ 

ชมไรไ่วนแ์ละลิ้ มรสไวนม์ารล์โบโรชั้นเลิศ จากแหล่งผลิตรายใหญ่ของนิวซีแลนด ์เมืองเบลแ์นมม ์

เยีย่มชมธารน ้าแข็งฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิท่ีมีความยาวกว่า 13 กิโลเมตร 
นัง่รถไฟสาย TRANZALPINE 1 ใน 6 เสน้ทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก 
พิเศษ! พกัคา้งคืนในอุทยานแห่งชาตเิมาทค์ุก โรงแรม HERMITAGE 
ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดีท่ีสุด ไดเ้ห็นวิวเมาทคุ์กแบบเตม็ๆ 

พิเศษ! บริการทุกท่านดว้ยเมนูกุง้ล็อบสเตอร ์และหอยเป๋าฮ้ือ 

ก าหนดการเดินทาง  24 กรกฎาคม – 4 สงิหาคม 2561 

วนัองัคารที ่24 กรกฎาคม 2561 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์ 

15.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ที่ 4 แถว D เคานเ์ตอร ์

  สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีจาก บริษทั เรน้จ ์อินเตอรเ์นชัน่แนล แทรเวล จ  ากดั จะคอย 

  ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 491 

วนัพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์– ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง 

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด ์(AUCKLAND) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองอ็อคแลนด ์

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย จากน้ันน าท่านชมเมือง อ็อคแลนด ์เมืองท่ีใหญ่อนัดบัหน่ึงของนิวซีแลนด ์

ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นเมืองท่ีส าคญัทางดา้น

การคา้ การศึกษา การเงินน าท่านชม ท่าเรือริมอ่าว ท่ีสวยงามเต็มไปดว้ย

เรือนับรอ้ยล า ชม สะพานฮารเ์บอร ์
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อิสระใหท่้านได ้ชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆตามอธัยาศัย ซ่ึงบน ถนนควีนส ์ซ่ึงเป็นแหล่งขายสินคา้

นานาชนิดใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหรือจะเขา้ชมคาสิโนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนดอี์กดว้ย 

จากน้ันน าท่านขึ้ นชม หอคอยสกายทาวเวอร์ (SKY TOWER) ท่ีสูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็น

สัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นส่ิงปลูกสรา้งท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลกใต ้เปิด

ใหบ้ริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ.1997 โดยดา้นบนหอคอยจะสามารถชมทศันียภาพรอบเมืองอ็อค

แลนดไ์ดก้วา้งไกลกวา่ 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของสกายซิต้ีคอมเพล็กซ ์

ซ่ึงประกอบไปดว้ย คาสิโน ท่ีเปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง รา้นอาหาร บาร ์คาเฟ่ และโรงแรม เรียก

ไดว้า่มีครบทุกอยา่งไวค้อยใหบ้ริการ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนตึก SKY TOWER, ORBIT RESTAURANT 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงแรม SKYCITY HOTEL AUCKLAND หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัพฤหสับดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  อ็อคแลนด ์– HOBBITON MOVIE SET – โรโตรวั – ชมเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จาก น้ันน า ท่านเ ดินทางสู่  เ มืองมาทามาทา 

(MATAMATA) (180 กิโลเมตร) เขา้ชม หมู่บา้น 

ฮ อ บ บิ ท  (HOBBITON MOVIE SET) สั ม ผั ส

ประสบการณ์ เ บ้ื อ งหลั ง ขอ งสถาน ท่ี ถ่ ายท า

ภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เร่ือง THE LORD OF 

THE RINGS และ THE HOBBIT ขอผูก้ ากบั เซอรปี์เตอร ์แจ๊คสนั ใหท้่านไดช่ื้นชมพ้ืนท่ีอนัสวยงามของ
ฟารม์เล้ียงแกะท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว่าพนัเอเคอร ์ประกอบกบัวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาไคไมเรนจ ์(KAIMAI 

RANGES) อนัตระการตาน าชมหมู่บา้นฮอบบิทในภาพยนตรด์ังเร่ือง THE HOBBIT มีจ านวน 44 หลงั 

แต่ละหลงัออกแบบใหแ้ตกต่างกนัไป บางหลงัก็ปกคลุมไปดว้ยหญา้และบางหลงัก็ปลูกดอกไมส้วยงาม

หนา้บา้น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารภายในหมู่บา้นฮอบบิท 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (ROTORUA) (80 กิโลเมตร) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยพลัง

ความร้อนใต้พิภพ ท่ีชาวเมา รี

อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะ

เป็นเมืองท่ีมีความรอ้นจากใตดิ้น

ท่ีสามารถ ปรุงอาหารไดโ้ดยการ

น าเน้ือสัตว์ไปฝังในดินท่ีมีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารน้ีชาวเมารีเรียกว่า  ฮังงิ (HANGI) 

นอกจากน้ีเมืองโรโตรัว ยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญของเกาะเหนือท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุด 

จากน้ันน าท่านสู่ TE PUIA ซ่ึงเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมือของชาวเมารี อาทิ  
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การแกะสลกัไม ้และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม พรอ้มชมบ่อน ้าพุรอ้น บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหศัจรรยท่ี์เกิดขึ้ น

จากพลงัความรอ้นใตพิ้ภพท่ีพวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ที่ปรุงแบบชาวเมารี (HANGI) พรอ้มชมการแสดงจากชาวเมารี 

  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม MILLENNIUM ROTORUA หรือระดบัเทียบเท่า 

 
 

วนัศุกรท์ี่ 27 กรกฎาคม 2561        โรโตรวั – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป - หมู่บา้นไวรากิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมือง 

โรโตรวั ชมการแสดงของแกะพนัธุต่์างๆท่ีเดินเรียงรายบน

เวทีใหท่้านชมและแสดงความสามารถของแกะท่ีมีความ

แตกต่างกนัของสายพนัธุต่์างๆ ใหท่้านสมัผสัถึงความน่ารกั

ของการป้อนอาหารเจา้แกะตวันอ้ย ประทบัใจกบัการชมการ

สาธิตการตดัขนแกะ และการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรู ้

 จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป (TAUPO LAKE) (90 กิโลเมตร) ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศนิวซีแลนดแ์ละเป็นแหล่งท่ีอยูข่องปลาเทรา้สีรุง้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม ทะเลสาบเทาโป (TAUPO LAKE) เป็นจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เน่ืองจากสีเทอรค์วอยซ์ของน ้าใน

ทะเลสาบ ท่ีเกิดจากการละลายของน ้าแข็งบนเทือกเขา South Alps ซ่ึงไดก้ัด

กร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนท่ีจะไหลลงสู่ทะเลสาบและเมื่อ

แสงอาทิตยต์กลงกระทบกบัน ้าสารละลายเหล่าน้ีก็สะทอ้นแสงเกิดเป็นสีเทอร์

ควอยซ์ท่ีสวยงาม จากน้ันน าท่านชม น ้าตกฮูกา้ 

(HUKA FALLS) อันงดงามของแม่น ้าไวคาโตผ่าน

ช่ อง เขาแคบๆ และข้ามชั้ น หินสู ง  11 เมตร 

กลายเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามยามต้องแสงแดด 

นอกจากน้ียงัใหท่้านไดช้มการ นัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ท่ีต่ืนเตน้ของเกาะเหนือ 

และชมการกระโดดบันจ้ี ท่ีเป็นกีฬายอดนิยมเพ่ือทดสอบความกลา้จากนักท่องเท่ียวทัว่โลกเมื่อ มา

เยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้  เป็นทัวรน์อกรายการส าหรับท่านที่

ตอ้งการจะร่วมสนุกกบักิจกรรมตา่งๆ กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 
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 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นไวรากิ (WAIRAKEI VILLAGE) เป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าแร่ธรรมชาติของ
ชาวเมารีท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆมากมายท่ีดีต่อสุขภาพ อาทิ ซิลิ

การ ์(SILICA), โซเดียม (SODIUM), โพแทสเซียม (POTASSIUM), 

แมกนีเซียม (MAGNESIUM), เหล็ก (IRON), แคลเซียม(CALCIUM), 

แมงกานีส (MANGANESE), ลิเทียม (LITHIUM) และแรธ่าตุอ่ืนๆอีก

มากมาย ในอดีตชาวเมารีใชบ้่อน ้าแร่บริเวณน้ีเพ่ือรกัษาร่างกาย และฟ้ืนฟูร่างกายใหส้มบรูณ์

แข็งแรง อิสระใหท่้านได ้แช่น ้าแร่ ในบ่อน ้าแร่ ดว้ยอุณหภูมิท่ีพอเหมาะและอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย ท าใหท่้านรูสึ้กผ่อนคลาย เลือดลมไหลเวียนดี 
จากน้ันใหท่้านไดเ้ดินชม WAIRAKE TERRACES WALKWAY  เสน้ทางเดินชมบ่อน ้าแร่ ท่ีมีความสูง

ลดหลัน่กนัไปอยา่งสวยงาม อิสระใหท่้านแช่น ้าแร่ และเดินชมบ่อน ้าแร่ จนกระทัง่สมควรแก่เวลา 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงแรม WAIRAKEI RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัเสารท์ี่ 28 กรกฎาคม 2561  หมู่บา้นไวรากิ - เวลลิงตนั – ชมเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวลลิงตนั (WELLINGTON) (380 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศ

นิวซีแลนด ์ ตั้งอยูบ่ริเวณปลายสุดของเกาะเหนือ จดัไดว้า่เป็นเมืองหลวงท่ีอยูใ่ตท่ี้สุดของโลก และเป็น

ศูนยก์ลางทางการเมืองการปกครองของประเทศ และเป็นเมืองท่าท่ีเช่ือมระหวา่งเกาะเหนือ และเกาะ

ใตข้องนิวซีแลนด ์

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่าน ชมเมืองเวลลิงตนั ผ่านชม อาคารรฐัสภาท่ีเป็นรูปรวงผ้ึง หอสมุดแห่งชาติและอาคารสถานี

รถ ไฟ เก่ า แก่ ท่ี ส วยง าม  เ ข ้า ชม  พิพิ ธภัณฑ์เทปาปา  (TE PAPA 

TONGAREWA) พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติของนิวซีแลนด ์จดัแสดงเก่ียวกบัประวติั 

ความเป็นมา และวฒันธรรมของประเทศนิวซีแลนด ์รวมถึงเร่ืองราวต่างๆ

ของชาวเมารีอีกดว้ย โดยแบ่งการจดัแสดงออกเป็นโซนเวลา อดีต ปัจจุบนั 

และโลกอนาคต ภายในพิพิธภัณฑ์มีการน าเสนอขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั และกิจกรรมต่างๆใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน 

จากน้ันน าท่านขึ้ น  รถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขา

วิคตอเรีย ท่านสามารถสูดอากาศอนับริสุทธ์ิบน

ยอดเขา และชมทศันียภาพอนักวา้งไกลของเมือง

เวลลิงตนั บา้นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา วิวของอ่าว

ท่ีจะเห็นเรือน้อยใหญ่เขา้เทียบท่าเรือน ้าลึก อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นบนยอดเขา้วิคตอเรียจนกระทัง่ได้

เวลาอนัสมควร 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี พิเศษ! เมนูหอยเป๋าฮ้ือรสเลิศ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงแรม NOVOTEL WELLINGTON หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัอาทิตยท์ี่ 29 กรกฎาคม 2561  เวลลิงตนั – พิคตนั - เบลแ์นมม ์– ชมไรอ่งุ่นและโรงบ่มไวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ 

08.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองพิคตัน เกาะใตป้ระเทศนิวซีแลนด์ 

โดยเรือเฟอร์ร่ี ขา้ม ช่องแคบคุก (COOK STRAIT) ให้ท่านได้

พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ

สองระหว่างการเดินทาง บนเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ท่ีมีส่ิงอ านวย

ความสะดวกอยา่งครบครนั อาทิ หอ้งดูทีวี รา้นอาหาร และหอ้งเด็กเล่น 

11.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ เมืองพิคตนั (PICTON) เมืองขนาดเล็ก ท่ีมีประชากรเพียง 3,600 คน และเป็นเมือง

ท่าของเรือเฟอรร่ี์ท่ีวิ่งระหวา่งเกาะเหนือและเกาะใต ้

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย อิสระใหท่้านเดินเล่น ชมเมืองพิคตนั เมืองท่าริมทะเล อนัมีเสน่หแ์ห่งน้ี จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเบลแ์นมม ์(BLENHEIM) (30 กิโลเมตร) แหล่งปลกูไวน์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเขตมารล์โบโร (MALBOROUGH) ซ่ึงเป็น

แควน้ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการปลกูองุ่นขาวพนัธุโ์ซวีญยอง บลอง 

(SAUVIGNON BLANC) เพ่ือท าไวน์ไดอ้ย่างดีเยี่ยม เมื่อเดินทางถึง

เมืองเบล์แนมม์ น าท่านเดินทางเข ้าสู่  ไร่ไวน์ BRANCOTT 

VINEYARD ผู ้ผลิตไวน์รายใหญ่ท่ีสุดในนิวซีแลนด์ใหท่้านได้เรียนรู ้เก่ียวกับประวัติความเป็นมา 

กระบวนการผลิตไวน์ชั้นเลิศระดบัพรีเมี่ยมของท่ีน่ี ซ่ึงมีความใส่ใจตั้งแต่การปลกูองุ่นพนัธุดี์ กรรมวิธีท่ี

พิถีพิถนั และการเก็บรกัษาดว้ยอุณหภูมิท่ีเหมาะสม พรอ้ม ชิมไวนช์ั้นเลิศ (WINE TASTING) ใหท่้าน

ไดผ่้อนคลายในบรรยากาศสวนท่ีร่มร่ืนบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นไร่องุ่นไดสุ้ดลกูหลูกูตา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั SCENIC HOTEL MARBOROUGH หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัจนัทรท์ี่ 30 กรกฎาคม 2561      เบลนไฮม ์– ไคคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ – ชมเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จาก น้ันน า ท่ านเ ดินทางสู่  เ มืองไคคูร่ า 

(KAIKOURA) (130 กิโลเมตร) ซ่ึงเป็นเมือง

เล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวนัออก ในอดีต

เมืองแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของเมืองท่าเรือล่า 
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ปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 – 1922 และยงัเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ ์เหมาะส าหรบัการเพาะปลูกและ

  เล้ียงแกะ น าท่านชมแมวน ้าบริเวณ OHAU POINT SEAL COLONY เป็นแหล่งท่ีมีแมวน ้าขนปุย (FUR 

  SEAL) ขึ้ นมานอนอาบแดดบนกอ้นหิน หรือบนทางเดินไมท่ี้ลดัเลาะอยูต่ามชายฝั่ง โดยท่านสามารถ 

ชมความน่ารกัของแมวน ้าขนปุยไดอ้ยา่งใกลชิ้ด อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพความประทบัใจ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ! เมนูกุง้ล็อบสเตอร ์ท่านละ 1 ตวั 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ (CHRISTCHURCH) (185 กิโลเมตร) เป็นเมืองท่ีไดร้บั

อิทธิพลโดยตรงจากองักฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเกาะใต ้

ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น ้ าเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เ กิด

ทัศนียภาพท่ีงดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้

สวยงามอยู่ทัว่เมืองไปหมด จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น  Garden 

City of the World ท าใหเ้มืองน้ีข้ึนช่ือเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกลชิ้ด

กับธรรมชาติ เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช น าท่าน ชมเมืองไครส้ท์เชิร ์ช ท่ีได้ช่ือว่า

เป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผ่านชม ศาลาว่าการประจ าเมือง และความงามของ

แม่น ้ าเอวอน (AVON) ท่ีไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น 

ท่านจะไดเ้ห็นคนถ่อเรือไปตามสายน ้าท่ีไหลเอ่ือย มีก่ิงหลิวระยา้อยู่

เหนือน ้า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผูดี้ไม่มีผิด จากน้ันน า

ท่านผ่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช น าท่านเข ้า ชม สวนโบทานิค 

(BOTANIC GARDEN) ซ่ึงอยู่บริเวณใกล้ๆ  กบัพิพิธภัณฑแ์คนเทอเบอร่ี นับว่าเป็นปอดของเมืองไครส์

เชิรช์ นอกจากความเขียวชะอุ่มและกวา้งใหญ่ไพศาลแลว้ ในทุกฤดูกาลจะมีผูค้นมาเดินเล่น ออกก าลงั

กายและพกัผ่อน โดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิและฤดูรอ้น ท่ีจะมีดอกไมผ้ลิบานอย่างสวยงามมาก  จนกระทัง่

สมควรแก่เวลา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัองัคารที่ 31 กรกฎาคม 2561  ไครส้ทเ์ชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแห่งชาติเมาทค์ุก 

เขา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (280 กิโลเมตร) ท่านจะไดช้ม ทะเล 

สาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ท่ีเรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ไดร้บัการ

ยกยอ่งใหเ้ป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในนิวซีแลนดเ์พราะความสวยงาม

แบบท่ีสุดของท่ีสุดบนพ้ืนท่ีกว ้างใหญ่

ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูง

จากระดับน ้ าทะเลประมาณ 700 เมตร 

น ้าในทะเลสาบยังคงสีเทอควอยซ์ซ่ึงจะ

เห็นไดช้ดัเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตยต์กกระทบสะทอ้นกับผิวน ้า 
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สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีน ้าชะลง มาระหว่างทางท่ีไหลลงมาจากยอดเขานัน่เองท่ีสรา้งโทนสีฟ้า

สวยๆ ให้กับทะเลสาบแห่ง น้ี ชม โบสถ์ของคนเล้ียงแกะแสนดี (CHURCH OF THE GOOD 

SHEPHERD)” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กท่ีสุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคลา้ย

กระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมท่ีตั้งอยู่โดดเด่ียวหลังเดียวไม่ไดท้ าใหโ้บสถ์หลังน้ีเหงาเลย เพราะ

ตลอดทั้งวนัจะมีนักท่องเท่ียวขบัรถแวะเวียนเขา้มาถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกไมไ่ดข้าด ช่ือของโบสถ ์ไดม้าจาก

ค าท่ีใชเ้รียก ‘พระเยซู’ วา่เป็นคนเล้ียงแกะท่ีแสนดี ตามคติในพระคมัภีรใ์หมข่องคริสตศ์าสนา ประกอบ

กบัดินแดนเกาะใตใ้นแถบน้ี อาชีพเกษตรกรรมเล้ียงแกะเป็นอาชีพและรายไดห้ลกัน าความเจริญมาสู่

ภูมิภาคน้ีเป็นอย่างมากจนคนเล้ียงแกะทั้งหลายสมควรไดร้บัการยกย่องเชิดชูดว้ย ศาสนสถานอันมี

ท่ีตั้งท่ีน่าประทับใจแห่งน้ี ใกล้ๆ กันยงัมี อนุสาวรียสุ์นัขตอ้นแกะ (SHEEPDOG MEMORIAL) สรา้ง

ดว้ยทองส าริด สรา้งไวเ้พ่ือเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู ้เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซ้ึงใจดี

ว่าพ้ืนท่ีอนักวา้งใหญ่ไพศาลท่ีไดก้ลายมาเป็นอู่ขา้วอู่น ้าของชาวบา้นถึงทุกวนัน้ี  ก็มีเจา้คอลล่ีเหล่าน้ี

น่ีเองท่ีช่วยบุกเบิกท่ีท ากิน จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาทค์ุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK) (100 กิโลเมตร) 
ซ่ึงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ แห่งแนวเทือกเขาเซาท์เทิรน์แอลป์ เพ่ือพบกบั ยอดเขา

เมา้ท์คุก ท่ีก่อนน้ันชนเผ่าเมารีโบราณเรียกช่ือภูเขาแห่งน้ีว่า “เอารังกิ” ท่ีมีความหมายว่า 

“ภูเขาสูงเทียมเมฆ” และพวกเขายงัถือว่าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเช่ือกนัว่ามีเทพเจา้สถิตอยู่บน

ปลายยอดเขา เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเมาทค์ุก น าท่าน ชมวิวเมาทค์ุก ซ่ึงตั้งอยู่ใน

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จดัว่าเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึงสูงถึง 3,754 เมตร 

ท าใหนั้กปีนเขาจ านวนมาก  ต่างพากนัเดินทางมายงัเมาท์คุกเพ่ือพิชิต  ยอดเขาแห่งน้ีใหไ้ดส้กั
ครั้งในชีวิต อิสระท่านช่ืนชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

จากน้ันน าท่านเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั HERMITAGE MT.COOK  : Private Bag, Aoraki Mount Cook 

Alpine Village, New Zealand.  Tel. +64 3 435 1809  Fax: +64 3 435 1879  
http://www.hermitage.co.nz/en/contact-us 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม ที่มีใหท้่านเลือกหลากหลายเมนู 

ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเน้ือแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนดช้ิ์นโต หรือ เน้ือแกะแสนอร่อย 

วนัพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  เมาทค์ุก – ครอมเวล – ควีนสท์าวน ์– ชมเมือง 

                                        นัง่กระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลังอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล (CROMWELL) (200 กิโลเมตร) เมืองแห่งสวน

ผลไมท่ี้ส าคัญของนิวซีแลนด์ เช่น แอปเป้ิล 

พีช แพร และ เชอร์ร่ี จากสวนของ MRS. 

JONES ท่ีมีพ้ืนท่ีถึง 250 เอเคอร ์หรือ 625 ไร่ 

โดยมีผลผลิตจากผลไม ้กว่า 15 ชนิดโดย มี
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แอปเป้ิลและพีชมากท่ีสุด แต่ผลไมท่ี้ท ารายไดใ้หม้ากท่ีสุดคือ เชอรร่ี์ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือผลไม้

สดๆ และผลไมแ้ปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองควีนสท์าวน ์(QUEENSTOWN) (60 กิโลเมตร) “เมืองหลวงแห่งการ

 ผจญภัย” เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากน้ียงัอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU) และโอบ

 ลอ้มดว้ยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกสุดๆ ท่ีน่ีเปรียบเหมือนเป็นสวรรคข์องผูท่ี้ช่ืนชอบความทา้

 ทายและการผจญภยัทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบนัควีนสท์าวน์ถูกยกใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าหลงใหลในเร่ือง

 ของทิวทศัน์ท่ีงดงาม ระหว่างทางแวะชม การกระโดดบนัจ้ีจมัพ์ ท่ีสะพานคาวารวั ซ่ึงไดร้บัความนิยม

 เป็นอย่างมาก หรือ สนุกสนานกบัการนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท้ (การกระโดดบันจ้ี และนัง่เรือเร็ว ส าหรบั

 ท่านท่ีตอ้งการจะร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร)์ เดินทางถึง เมืองควีนสท์าวน์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นในตวัเมืองควีนสท์าวน์ ซ่ึงตั้งอยู่ทะเลสาบท่ีสวยงามให้

ท่านไดช้อ้ปป้ิง ย่านควีนส ์สตรีท มอลล ์ท่ีมีรา้นคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือของท่ีระลีกและสินคา้พ้ืนเมืองไดต้ามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 
จากน้ันน าท่านขึ้น  กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE 

GONDOLA) เป็นกระเชา้ท่ีนัง่ได ้4 คนระยะทางขึ้ นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะไดส้มัผัสความสวยงาม

ของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง 

ท่ีท่านจะมองเห็นอาคารบา้นเรือน

ท่ีปลูกสรา้งตามไหล่เขาพรอ้มกับ

ทะ เลสาบวาคา ทีปู ท่ี ส วย ง า ม

สวยงาม ดา้นล่าง อิสระใหท่้านเดิน

ชมทศันียภาพของเมืองควีนสท์าวน์

จากมุมสูง พรอ้มเก็บ ภาพความประทบัใจ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บส ์พีค พรอ้มชมวิวอนั

สวยงามของเมืองควีนสท์าวนย์ามค า่คืน บริการท่านดว้ยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน 

เน้ือแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนดช้ิ์นโต หรือ เน้ือแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด 
  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัพฤหสับดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา - ฮาส – ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– ฟรานซ ์โจเซฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวานากา (WANAKA) (70 

กิโลเมตร) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวานากา น าท่าน 

แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุด

แห่งหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้

ท่านได ้แวะชมหอ้งน ้าสมยัโรมนัที่ PUZZLING WORLD เมืองมหศัจรรยข์องเล่น 
 

mailto:info@alwaysvacationtour.com
http://www.alwaysvacationtour.com/


 

AlwaysVacationTour |  TAT License No. 11/06470 
8/68 Chuan Chuen Modus Vibhavadi Vibhavadi-Rangsit Rd. Sanambin,Don Muang Bangkok 10210 
Tel : (02) 192 5281  |  Fax : (02) 192 5282  |  Email : info@alwaysvacationtour.com  |  www.AlwaysVacationTour.com 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาส (HAAST) (140 กิโลเมตร) ซ่ึงแต่เดิมใชเ้ป็นเสน้ทางการ

เดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสูก้ับสภาพอากาศหนาวเย็น เพ่ือแสวงหา

แหล่งก าเนิดหินสีเขียว 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ ธารน ้าแข็งฟ๊อกกลาเซีย (120 กิโลเมตร) อิสระท่านช่ืนชม  

  ธารน ้ าแข็งฟ๊อกกลาเซีย จนกระทัง่ไดเ้วลาอัน

สมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ ์โจเซฟ 

(FRANZ JOSEF) (30 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆ 

ท่ีมีช่ือมากในเร่ืองธารน ้าแข็ง จึงท าใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของฝั่งตะวนัตกแห่งน้ี ธารน ้าแข็งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดสองแห่งภายในอุทยาน

แห่งชาติเวสทแ์ลนด ์ไดแ้ก่ ฟรานซโ์จเซฟกลาเซีย และฟ็อกซก์ลาเซีย ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ

ของธารน ้าแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งน้ีไหลมาจากบริเวณท่ีมีหิมะปก

คลุมอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวไดว้่าไม่มีท่ีใดในโลกท่ีจะสามารถเขา้ถึงธารน ้าแข็งไดง้่ายดายเช่นน้ี   

เดินทางถึง เมืองฟรานซ ์โจเซฟ 

  ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  SCENIC FRANZ JOSEF GLACIER หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัศุกรท์ี่ 3 สิงหาคม 2561  ฟรานซ ์โจเซฟ – เกรยเ์มาท ์– รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกรยเ์มาท ์ (GREYMOUTH) (180 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ท่ีมี

ประชากรประมาณ 10,000 คน ตั้งอยูท่ี่ปากเมืองน ้าเกรย ์ทางฝั่งตะวนัตกของ

ประเทศนิวซีแลนด ์เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของเขตน้ี และเคยเป็นเมืองท่ีนัก

ขุดทองตั้งหลกัแหล่งเพ่ือหาทอง จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

13.45 น.  น าท่าน นัง่รถไฟสาย TRANZALPINE ซ่ึงวิ่งระหว่างฝั่งตะวนัออกกบัฝั่งตะวนัตกเช่ือมระหว่างไครส้ท์

เชิรช์กบัเมืองเกรยเ์มาท์ เสน้ทางรถไฟสาย

น้ีได้ช่ือว่าเป็น เสน้ทางรถไฟหน่ึงในหก

เสน้ทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสาย

เดียวท่ีเช่ือมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. 
ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 15 ปี ชมทศันียภาพอนังดงามท่ีสุดในนิวซีแลนด์

ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยภูเขาหิมะสลบักบัภูเขาเขียวขจี ผ่านชม น ้าตกสายไหมท่ี เกิดจากการละลายของหิมะ

บนยอดเขา อิสระท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง 
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18.05 น. เดินทางถึง เมืองไครส์เชิรช์  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัเสารท์ี่ 4 สิงหาคม 2561  ไครส้ทเ์ชิรช์ - กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง (PACKED BREAKFAST) 

09.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอ็อคแลนด ์ (AUCKLAND) โดยสายการบินแอรนิ์วซีแลนด ์ (AIR 

NEWZEALAND) เที่ยวบินที่ NZ 530 

10.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด ์เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 

13.10 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 492 

20.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ… 

 

***** ทอ่งเที่ยวกบัเรน้จ ์ฯ มัน่ใจไม่ผิดหวงั ***** 

 
*** หมายเหต ุ***   การอนุมติัวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัท

เป็นเพียงตวักลาง และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ 

หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมคัรวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิท่ี

จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

G.NEW ZEALAND NORTH-SOUTH ISLAND 12D (TG) Reign 
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GRAND NEW ZEALAND NORTH-SOUTH ISLAND (TG/NZ) 
อตัราค่าเดินทาง  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 158,800 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  142,800 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 134,800 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่  4  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่ีเตียง) 127,800 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 30,800 บาท 

หมายเหต ุบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงราคากรณี ผูร่้วมเดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน   

อตัราน้ีรวม  • ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นทศันาจรตามท่ีระบุในรายการ 

 • ค่าโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในรายการ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

• ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญงาน คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

• ค่าทิปคนขบัรถ  

• น ้าด่ืมบนรถ วนัละ 1 ขวด / คน / วนั 

 

อตัราน้ีไม่รวม  •  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื่องด่ืม และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %   และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %    

• ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรมท่ีพกั (เน่ืองจากโรงแรมท่ีนิวซีแลนดส์่วนมากไมค่่อยมีพนักงานยก

 กระเป๋า หรือมีน้อยมาก ถา้มีกรุป๊เขา้เวลาเดียวกนัหลายกรุ๊ป อาจตอ้งรอกระเป๋านาน)  

  •   ค่าวีซ่า // วีซ่ากรุป๊ 3,350 บาทตอ่ท่าน , วีซ่าเดี่ยว 5,650 บาทตอ่ท่าน ,  

     วีซ่าครอบครวั 5,650 บาทตอ่ 1 ชุดค าขอ (จ ากดับุตรอายุไม่เกิน 20 ปี / ไม่เกิน 4 ท่านตอ่ 1 ชุด)  

<< หมายเหต ุ: ราคาค่าวีซ่า อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงั ณ วนัที่ยืน่ค  าขอ ข้ึนอยูก่บัสถานทูต ซ่ึงอาจ 

     ไม่มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ >>> 

 

การจอง และช าระเงิน กรุณาส่งส าเนา PASSPORT หนา้แรก แฟกซม์ายงับริษทัฯ พรอ้มช าระเงินค่ามดัจ  า  

  ท่านละ 50,000 บาท ส าหรบัส่วนท่ีเหลือทั้งหมด กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั 

    (หากไม่ช าระภายในเวลาท่ีก าหนด ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ยินดีใหบ้ริษัทฯท าการยกเลิกและยินยอมใหย้ึดเงินมดัจ  าทนัที) 

 

การไม่รบัจองทวัร ์:  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์ าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปน้ี 

• เด็กท่ีมีอายุระหวา่งแรกเกิดถึง 2 ขวบ 

• ผูสู้งอายุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร ์หรือ ไมเ้ทา้ 

• ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ  
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หมายเหต ุ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั 

  จนไม่อาจแกไ้ขได ้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และจะไม ่

 รบัผิดชอบต่อค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• รายการน้ีเป็นเพียงการเสนอราคาท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารอง 

ท่ีนัง่กบัสายการบิน และโรงแรมท่ีพกั อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• สตรีมีครรภค์วรแจง้เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

• บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง  

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการเดินทาง 
 

การยกเลิก *** กรณีท่ีท่านจองและจ่ายค่ามดัจ าแลว้มีการยกเลิก (ก่อนเง่ือนไขตามก าหนดวนัท่ีท าการยกเลิก 

ดา้นล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าท างานท่านละ 1,000.- บาท พรอ้มดว้ยค่าใชจ้่ายอยา่งอ่ืนตามความเป็นจริง (ถา้มี) *** 
 

 • ยกเลิกก่อน 31-60 วนัท าการ เก็บ 50% ของค่ามดัจ าทั้งหมด 

 • ยกเลิกก่อน 15-30 วนัท าการ เก็บค่ามดัจ าทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อน  8-14 วนัท าการ เก็บ 50% ของค่าทวัรท์ั้งหมด 

• ยกเลิกก่อน   1-7 วนัท าการ เก็บ 100% ของค่าทวัรท์ั้งหมด 
 

( หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเวน้เง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทางตามก าหนดวนัท่ีระบุขา้งตน้ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่ และขอคดิคา่ใชจ้า่ยในการยกเลิกตามความเป็นจรงิ  

เน่ืองจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโคช้ ฯลฯ ค่อนขา้งแน่น  

และเรียกเก็บค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ 100%  ซ่ึงไมส่ามารถท าการยกเลิกได ้) 

 

การโอนเงิน    ผ่านธนาคาร บริษทั เรน้จ ์อินเตอรเ์นชัน่แนล แทรเวล จ  ากดั 

 ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชยั 4 / บญัชีออมทรพัย ์เลขที่ 230-0-19191-9 

 

*** บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ อนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน เหตุการณท์างการเมือง  

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเขา้เมือง การโดนกกัตวั หรือถกูส่งตวักลับ โดยการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี 

ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะยืดถือผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั *** 
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เอกสารใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ 
 หนังสือเดินทางเล่มจริง ตอ้งมีอายุการใชง้านไมน่้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 3 หนา้  

พรอ้มพาสปอรต์เล่มเก่า (ถา้มี) 
 รูปถ่ายสีขนาด 1 ½ น้ิว หรือ 2 น้ิว 2 รูป อายุไมเ่กิน 6 เดือน (พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 

พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอรบ์า้น และมือถือ 
 ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกุล, ใบหยา่ (ถา้มี) หรือส าเนาสูติบตัร ในกรณีเป็นเด็กต า่กวา่ 15 ปี 
 ขา้ราชการ จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 1 ชุด 
 ใบรบัรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู ่(ตวัจริง -เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) หรือแมแ้ต่ขา้ราชการ หนังสือ

รบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัท่ีเร่ิม
ท างาน หรือ ในกรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ตอ้งแสดงใบจดทะเบียนการคา้ หรือหนังสือรบัรองบริษัทท่ีคดัมาไมต่ า่

กวา่ 3 เดือน 

 หลกัฐานการเงิน สมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยต์วัจริง และส าเนาสมุดเงินฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดือน 

พรอ้มหนา้บญัชีหนา้แรกและหากมีการต่อเล่มสอง กรุณาส าเนาหนา้บญัชีหนา้แรกพรอ้มปรบัสมุดเงินฝากของ

ท่าน ณ วนัปัจจุบนัท่ีสุด  

 เด็กขอหนังสือรบัรองจากโรงเรียน (ตวัจริง -เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) หรือสมุดรายงานประจ าตวันักเรียน 
 แบบฟอรม์วีซ่ากรอกขอ้มูลครบถว้น (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และเซ็นช่ือ 1 ชุด 

 เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกบับิดา

จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ซ่ึงหนังสือ

ยินยอมจะตอ้งออกจากทางอ าเภอเท่าน้ัน ) 
 วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ตดิในเล่มพาสปอรต์ และตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั้น 
 กรณีที่ผูเ้ดินทาง มีตัว๋เอง หรืออยู่ตอ่ ไม่กลบัพรอ้มกรุป๊ ตอ้งยืน่วีซ่าเด่ียว  
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กรุณากรอกขอ้มูลตามความจรงิ  เพื่อประโยชนใ์นการยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด ์
1.  ช่ือ-นามสกุล 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................... 
     ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)................................................................... 
2.  สถานภาพโสด  แต่งงาน จดทะเบียน   แต่งงานไมจ่ดทะเบียน    
               หยา่                                          หมา้ย         
 
3. ท่ีอยู.่..................................................................................................................................................................... 
    เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น...........................................................เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ....................................................... 
4.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาองักฤษ).......................................................................................................................................................... 
      ช่ือสถานท่ีท างาน/ สถานศึกษา 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................... 
5.   ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/ สถานศึกษา 

(ภาษาองักฤษ).......................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................................... 
6.   ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/ สถานศึกษา 

(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
7.   ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 
      โทรศพัท.์............................................................................................................................................................. 
8.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย................................................................................................................................ 
      ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)......................................................................................................... 
9.   ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม ่ เคย                  ไมเ่คย 
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