
 

 

 

10 วัน 8 คืน แกรนดน์ิวซีแลนด์  
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) 

 

TOUR CODE :  NZ151501MZ 
กันยายน – ธันวาคม 2558 

เริ่มต้น …. 119,900 บาท  
 

อ๏อคแลนด์ – หมูํบ๎านฮอบบิท – โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – ถ้ําหนอนเรืองแสง – ดันนีดิน – ปราสาท
ลาร์นัค - พิพิธภัณฑ์โอทาโก – นั่งรถไฟ Taieri Railway – ควีนส์ทาวน์ - มิลฟอร์ดซาวน์– ยอดเขาโคโรเน็ท - แอร์โรํทาวน์  
บันจี้จัมพ์– ทไวเซิล - อุทยานแหํงชาติเมาท์คุก – ลํองเรือชมธารนํ้าแข็งทัสมาน – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช   

ลํองเรือชมปลาวาฬไคคูรํา 

ราคา 119,900 : 14-23 ก.ย.  
ราคา 123,900 : 12-21 ต.ค. / 19-28 ต.ค. / 30 พ.ย. – 9 ธ.ค.  
ราคา 128,900 : 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2016 



 

 

10 วัน 8 คืน แกรนด์นิวซีแลนด์  
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) 

 

วันแรก  กรุงเทพมหานคร 
 

15.45 น. คณะพบเจ๎าหน๎าที่และมัคคุเทศก์ได๎ที่เคาน์เตอร์เชคอิน B (แถว B) ประตูทางเข๎าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู๎โดยสาร
ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.45 น. ออกเดินทางสูํเมืองอ๏อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 (ใช๎เวลาบินประมาณ 10.40 ชั่วโมง) 
 สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื้อระหวํางเที่ยวบินสูํเมืองอ๏อคแลนด์ 
 

วันท่ีสอง  อ๊อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว 
 

11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๏อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด ์ 
นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง (กฎหมายนิวซีแลนดไ์มํอนุญาตใหน๎ําเข๎า อาหารสด และพืชผัก) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
   

 นําทํานเดินทางสูํ เมืองมาทามาทา  (Matamata) (ระยะทาง 161 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
ชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์  พื้นที่ที่ถูกล๎อมรอบไปด๎วยเทือกเขา ไคไม และฟาร์มที่ อุดมสมบูรณ์  
นําทํานเข๎าชม หมูํบ๎านฮอบบิท (Hobbit Village) หนึ่งดินแดนเทพนิยายมิดเดิลเอิร์ธซึ่งถูกสรรค์สร๎างเป็นฉาก
ถํายทําภาพยนตร์ฮอลลิวู ดชื่อดังเร่ือง เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และ เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (The Lord 
of the Rings)  นําทํานเดินสํารวจดินแดนเทพนิยายแหํงนี้ เร่ิมต๎นจาก บริเวณหมูํบ๎าน ที่อุดมสมบูรณ์ไปด๎วย
ต๎นไม๎และความชุํมชื้น อีกทั้งยังมีหลุมฮอบบิท, เดอะ กรีน ดราก๎อน อินน์, โรงสี, สะพานโค๎งคูํ และโครงสร๎าง
อยํางที่เราเห็นในภาพยนตร์เลยทีเดยีว สัมผัสบรรยากาศสวยงามของสภาพแวดล๎อมที่ชุํมชื่น ได๎เวลาสมควรนํา
ทํานเดินทางสูํ เมืองโรโตรัว  (Rotorua) (ระยะทาง 77 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองที่เต็มไป
ด๎วยพลังความร๎อนใต๎พิภพในอดีต มีชาวเมารีอาศัยอยูํเป็นจํานวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร๎อนจากใต๎ ดินที่
สามารถปรุงอาหารได๎โดยการนําเน้ือสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร๎อนสูงจนกวําจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกวํา
ฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองทํองเที่ยวที่สําคัญของเกาะเหนือที่นักทํองเที่ยวนิยมมามาก
ที่สุด  



 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําแบบท๎องถิ่นมื้อพิเศษที่ปรุงแบบชาวเมารี พร๎อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MILLENIUM HOTEL ROTORUA **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันท่ีสาม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – ถ้ าหนอนเรืองแสง – อ๊อคแลนด์ 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํ  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (Te Puia) (ระยะทาง 10 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)     

อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด๎านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เชํน หอประชุมของ ชาวเมารี การแกะสลักไม๎ และ
การทอเคร่ืองนุํงหํม พร๎อมชมบํอนํ้าพุ ร๎อน บํอโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิ ดขึ้นจากพลังความร๎อนใต๎พิภพที่
พวยพุํงจากพื้นดิน และแรํธาตุตํางๆ ตามธรรมชาติที่ เกิดจากพลังความร๎อนใต๎พื้นดินใน บริเวณนี้  ได๎เวลานํา
ทํานเดินทางสูํ อะโกรโดม (Agrodome) (ระยะทาง 13 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) และเข๎าชมการ
แสดงของแกะพันธุ์ตํางๆ ที่ให๎ทํานได๎ สัมผัสถึงความนํารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ
การต๎อนแกะโดยสุนัขแสนร๎ู  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

บําย นําทํานเดินทางสูํ เมืองไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 130 กม . ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม .)            
เมืองทํองเที่ยวเล็กๆที่ตั้ งอยูํบนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเข๎าชม ถ้ําหนอนเรืองแสง (Waitomo 
Glowworm Cave) ถูกค๎นพบครั้งแรกในปี  ค.ศ.1887 จากการสํารวจโดยชาวอังกฤษ นาม “เฟร็ด” โดยการนํา
ทางของชาวเมารี ในแถบนั้น ตํอมามีการแพรํกระจายออกไปถึงความงามของถ้ําไวโตโม  และหนอนเรืองแสง  
จึงมีผู๎คนหลั่งไหลมาชมกันอยํางมากมาย  ภายในถ้ํานั้นเป็นที่อยูํของหนอนเรืองแสงนับล๎านตัว ประกอบไป
ด๎วย 3 ถ้ําหลักคือ Ruakuri Cave, Aranui Cave และ Gardner's Gut อิสระให๎ทํานสัมผัสบรรยากาศความงาม
ภายในตัวถ้ํา ซึ่งเต็มไปด๎วยหินงอก หินย๎อย และหนอนเรืองแสงอันงดงาม ได๎เวลา สมควรนําทํานเดินทางกลับ



 

 

สูํ เมืองอ็อคแลนด์  (Auckland) (ระยะทาง 195 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองที่ใหญํที่สุดใน
ประเทศนิวซีแลนด์ ในภาษาเมารีอ็อคแลนด์มีชื่อวํา Tamaki-Makau-Rau แปลวํา หญิงสาวที่มีผู๎มาขอความรัก
ถึง 100 คน อ็อคแลนด์ได๎สมญานามนี้มาจากการที่เป็นภูมิภาคที่ชนเผําตํางๆ ต๎องการครอบครอง บรรยาก าศที่
ผสมผสานกันของอําว หมูํเกาะ  วัฒนธรรมโพลีนีเชี่ยนและความเป็นเมืองที่ทันสมัยก็ทําให๎อ็อคแลนด์ติด
อันดับเมืองนําอยูํที่สุดแหํงหนึ่งของโลก  

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SKYCITY HOTEL AUCKLAND **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสี่  อ๊อคแลนด์ – ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค  
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
05.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินอ๏อคแลนด์ (AKL) เพื่อเตรียมตัวเดินทางสูํเกาะใต๎ ประเทศนิวซีแลนด์ 
07.25 น. ออกเดินทางสูํ สนามบินเมืองดันนีดิน (DUD) โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ671 
 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดันนีดิน (DUD) 

นําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชม เมืองดันนีดิน (Dunedin) หรือสก อตแลนด์แหํงนิวซีแลนด์  เมือง
ทํองเที่ยวที่ใหญํ เป็น อันดับสอง ในเกาะใต๎ของนิวซีแลนด์  และเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัย เกําแกํที่สุดของ
นิวซีแลนด์  คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก๎  (University of Otago) อีกด๎วย  ยังถือวําเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของ
ประเทศนิวซีแลนด์ในด๎านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญ เมืองหนึ่งของประเทศ
นิวซีแลนด์  นําทํานแวะถํายรูปกับ First Church of Otago โบสถ์เกําแกํแหํงนิกายเพรสไบเทเรียนแหํงแรกของ
เมืองดันนีดิน ถูกสร๎างขึ้นในชํวงปี  ค.ศ. 1848 เมื่อคร้ังชาวสกอต มาตั้งรกรากที่ประเทศนิวซีแลนด์  นับเป็น
หนึ่งในสถาปัตยกรรมและแลนด์มาร์คยุคศตวรร ษที่ 19 ที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์  จากนั้นนําทํานสูํ 
ถนนบอลด์วิน  (Baldwin Street) ถนนซึ่งได๎ถูกบันทึกไว๎ในกินเนสบุ๏กวําเป็นถนนสายที่ชันที่สุดในโลก โดยมี
ระดับองศาความชันถึง  38 องศา นําทํานผํานชม มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลัย



 

 

เกําแกํที่สุดของนิวซีแลนด์ ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยูํในเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกับทะเล เป็นมหาวิทยาลัยแหํง
เดียวในนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนคณะทันตแพทย์  นําทํานถํายรูปกับ สถานีรถไฟแหํงดัน นีดิน (Dunedin Railway 
Station) ได๎ชื่อวําเป็นสิ่งกํอสร๎างที่สําคัญที่สุดของเมือง ตั้งอยูํในจตุรัสแอนแซค  ออกแบบกํอสร๎างโดย  George 
Troup มีศิลปะกํอสร๎างแบบ  Flemish ลักษณะเดํนคือ  หินที่ใช๎ในการกํอสร๎างเป็นหินบะซอลต์สีดําที่เกิดจาก
การระเบิดของภูขาไฟ  ทางด๎านใต๎ของสถานีมีหอนาฬิกาสูง  37 เมตร มีรูปแบบการกํอสร๎างเหมือนกับอาคาร
ในสกอตแลนด์ที่ต๎องมีหอนาฬิกาอยูํตรงกลางหรือด๎านใดด๎านหนึ่งของอาคาร 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย นําทําน เข๎าชม  ปราสาทลาร์นัค (Larnach Castle) ปราสาท หรือคฤหาสน์ แหํงแรกและแหํงเดียวในประเทศ
นิวซีแลนด์ สร๎างขึ้นโดย นักการธนาคารชาวออสเตรเลียน  นาม วิลเลียม ลาร์นัค ส ร๎างขึ้นในปี ค .ศ. 1871 ใช๎
เวลา 3 ปีจึงสร๎างเสร็จ ยังไมํรวมถึงเวลาตกแตํงจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์
ขึ้น จึงถูกขายตํอเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซึ่งซื้อ ขึ้นมาไว๎ครอบครองในปี ค.ศ. 1967 และ
เปิดให๎ บุคคลภายนอกได๎เข๎าชม จากนั้น นําทํานนั่งรถแปดล๎อลัดเลาะ บนเนินเขาเลียบ ชายฝั่งเพื่อเดินทางสูํ 
Natures Wonder เพื่อชมธรรมชาติของสัตว์หายากตามธรรมชาติที่ใกล๎สูญพันธุ์สีสันแปลกตาซึ่งหาดูได๎เฉพาะ
ในแถบนี้เทํานั้น ไมํวําจะเป็น เพนกวินตาเหลือง (Yellow Eyed Penquin) เพนกวินจิ๋วสีฟ้า (Little Blue 
Penquin) แมวน้ําขน (New Zealand Fur Seal) นกกาน้ํา (Cormorant) นกอัลบาทรอส (Albatross)  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน มื้อพิเศษ พร๎อมลิ้มลองเมนู กุ๎งมังกร และเป๋าฮ้ือทะเลใต๎ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCENIC DUNEDIN HOTEL CITY **** หรือเทียบเท่า  
 

 

 
\ 
 



 

 

วันท่ีห้า พิพิธภัณฑ์โอทาโก – นั่งรถไฟ Taieri Railway – ควีนส์ทาวน์  
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเข๎าชม  พิพิธภัณฑ์โอทาโก  (Otago Museum) พิพิธภัณฑ์เกําแกํที่อยูํติดกับ  มหาวิทยาลัยโอทาโก  ถูก
สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1868 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติและกลุํมชาติพันธุ์ รวมไปถึง
ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นของเมืองดัน นีดินเป็นจํานวนมาก  ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดการได๎อยํางยอดเยี่ยมนํา
ชม ภายในบรรจุเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของธรรมชาติในซีกโลกใต๎ไว๎ครบถ๎วน  สิ่งที่โดดเดํน
ที่สุดและเรียกคนดูได๎มากที่สุดก็คือ โครงกระดูกของนกมัว (Moa) นกโบราณขนาดใหญํกวํามนุษย์ ซึ่งปัจจุบัน
ได๎สูญพันธุ์ไปแล๎วจากการถูกลําของชาวเมารี 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

บําย นําทํานเดินทางสูํสถานีรถไฟดัน นีดิน เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติก Taieri Railway สูํสถานี Pukerangi (ใช๎เวลา
นั่งรถไฟ 2 ชั่วโมง) สัมผัสประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟ ชมทัศนียภาพและลอดผํานอุโมงค์กวํา 10 อุโมงค์
ตลอดการเดินทาง ระหวํางทางจะมีการชะลอหรือหยุดของรถไฟ เป็นพักๆ เพื่อให๎ทํานได๎เก็บภาพประทับใจ
ของวิวและทิวทัศน์อันสวยงามของหุบเขาและทุํงหญ๎าอันเขียวขจ ี

 

 
  

  จากนั้นนําทํานเดินทางตํอโดยรถโค๎ช เพื่อมุํงหน๎าสูํ เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) (ระยะทาง 250 กม. ใช๎
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักทํองเที่ยวที่มานิวซีแลนด์ และได๎ชื่อวํา 
"Adventure Capital of the World" และเป็น "second most attractive tourist destination in the world"  จาก
ทัศนียภาพที่สวยงามจึงใช๎เป็นสถานที่ถํายทําภาพยนตร์ตํางๆ เชํน  Lord of the Rings เมืองควีนส์ทาวน์ นี้ได๎ชื่อ
วําเป็นเมืองที่ปลอดภัย ชาวเมืองมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร มีคดีความน๎อยมาก แทบไมํมีคนวํางงาน ค วีนส์ทาวน์ 
เป็นเมืองที่ตั้งอยูํทํามกลางเทือกเขาขนาดใหญํที่ชื่อ The Remarkables ซึ่งอุดมไปด๎วยธรรมชาติอันสวยงามบน
ชายฝั่งของ ทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) จึงทําให๎วิวทิวทัศน์ของที่นี่งดงามราวกับภาพในฝัน  



 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรือเทียบเท่า (พักค้าง 2 คืน) 
 
 
 
 
 

วันท่ีหก มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเดินทางสูํ มิลฟอร์ดซาวน์  (Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)        
โดยผํานทะเลสาบเตอานาว  (Te Aneu Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญํเป็นอันดับ  2 ของประเทศ  เข๎าสูํเขต
อุทยานแหํงชาติมิลฟอร์ ด ซาวน์ ในดินแดนสํวนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์  (FJORD LAND) ซึ่งองค์การยูเนสโก๎ได๎
ประกาศให๎เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต๎  ซึ่งมีในลักษณะนี้ เพียง  2 แหํงในโลก  กลําวคือ           
ภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ําแข็งในยุคโบราณ  กัดเซาะหินทําให๎นํ้าทํวมแทนที่กลายเป็นอําวลึก  
ระหวํางทางทํานจะได๎ชมความงามที่สร๎างโดยธรรมชาติทะเลสาบ  MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก  
สะท๎อนภาพภูเขาที่เป็นฉากหลังอยํางงดงาม ชมทัศนียภาพความงดงามของเกาะใต๎นิวซีแลนด์ผํานเส๎นทาง  The 
Milford Road ทางหลวงซึ่ง มีความยาวทั้งสิ้นกวํา  121 กิโลเมตร ด๎วยความงามและหลากหลายของทิวทัศน์
ถนนเส๎นนี้จึงได๎รับเลือกให๎เป็น ไฮเวย์มรดกโลก (World Heritage Highway) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันท๎องถิ่น บนเรือระหวํางการลํองเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ 
 

บําย นําทํานลํองเรือชมมิลฟอร์ดซาว น์ (Milford Sound) ผืนน้ําอันเป็นสํวนเว๎าของทะเลทาสมัน คือความยิ่งใหญํ
อลังการของธรรมชาติที่คุณควรมาสัมผัส ชาวนิวซีแลนด์ภูมิใจนักหนา จนเรียกขานวําเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 
8 ของโลก ที่ แหํงนี้ไมํได๎เป็นเพียงสมบัติ แหํงชาติ ของชาวนิวซีแลนด์เทํานั้น แตํยังได๎รับการยกยํองให๎เป็น
มรดกโลกอีกด๎วย   โดยสถานที่แหํงนี้ได๎ถูกโอบล๎อมไว๎ด๎วยหุบเขาที่แคบและหน๎าผาสูงชันอันเกิดจากการกัด
เซาะของ ธารน้ําแข็ง ตํอมาเมื่อธารนํ้าแข็งหายไปก็มีน้ําทะเลเข๎ามาแทนที่ ซึ่ งถูกเรียกวํา “ฟยอร์ด (Fjord)”      
ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ําตกอันสูงตระหงํานของ  น้ าตกโบเวน  ซึ่งมี
ความสูง 160เมตรจากหน๎าผา  ได๎เวลาสมควรนําทํานเดินทางกลับสูํเมืองควีนส์ทาวน์  (ระยะทาง 288 กม.        
ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  (หมายเหตุ  ในกรณีหิมะตกหนักหรือไมํสามารถ เดินทางสูํมิลฟอร์ดซาวน์
ได๎ บริษัทฯจะเปลี่ยนทัวร์เป็นลํองเรือทะเลสาบวาคาทีปู สูํ วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ฟาร์มทดแทน)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 นําทํานขึ้นกระเช๎ากอนโดลํา สูํยอดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรือ ยอดเขาบ็อบส์พีค ทํานจะได๎สัมผัสความ

สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูง ที่ทํานจะมองเห็นอาคารบ๎านเรือนที่ปลูกสร๎าง ตามไหลํเขา 
พร๎อมกับทะเลสาบวาคาติปูที่สวยงามด๎านลําง พร๎อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด๎วยหิมะในฤดูหนาว  และบนยอดเขา
แหํงนี้ยังเป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญํสําหรับนักทํองเที่ยวได๎มาเลํนสกีในชํวงหน๎าหนาว 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําท๎องถิ่นมื้อพิเศษบนยอดเขาบ็อบส์พีค ณ ภัตตาคาร Skyline 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรือเทียบเท่า  (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

 
 

วันท่ีเจ็ด แอร์โร่ทาวน์ – บันจี้จัมพ–์ ทไวเซิล - อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ล่องเรือชมธารน้ าแข็งทัสมาน – เทคาโป 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเดินทางสูํ  เมืองแอร์โรํ ทาวน์  (Arrowtown) (ระยะทาง 20 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)        
เมืองเล็กๆ ที่คร้ังหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยูํในลําธารข๎า งๆ เมืองในตัวเมืองมี
อาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให๎ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยูํในสมัยนั้นที่
นําสนใจคือ เร่ืองราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด๎วยเหมือนกัน  นําทํานแวะถํายรูปที่สะพาน
ประวัติศาสตร์  สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่แหํงนี้ใช๎เป็นที่เลํน Bungee Jump กีฬาท๎าทายความหวาดเสียว ซึ่งมี
ต๎นกําเนิดที่นิวซีแลนด์ (***คําใช๎จํายในการกระโดดบันจี้น้ีไมํได๎รวมอยูํในคําบริการทัวร์ )  จากนั้นเดินทาง
ตํอไปยัง เมืองโอมารามํา (ระยะทาง 114 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ระหวํางทางชมทิว ทัศน์สอง



 

 

ข๎างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผํานชมทุํงหญ๎าที่เลี้ยงม๎า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนนํารัก เมือง
นี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ นํารักไว๎สําหรับบริการนักทํองเที่ยว  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น (เมนูบาร์บีคิว) 
 

บําย นําทํานเดินทางสูํ เมืองทไวเซิล (Twizel) (ระยะทาง 32 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแหํงต๎นไม๎ 
ของนิวซีแลนด์ แวะชม  ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให๎ทํานได๎ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่ง
ทุกทํานสามารถรํวมกิจกรรมให๎อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือ กซื้อและชิมปลาแซลมอนสดๆได๎
อีกด๎วย ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํ อุทยานแหํงชาติ เมาท์คุก (Mount Cook National Park) (ระยะทาง 63 กม. ใช๎
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) และเป็นสํวนหน่ึงของ เทือกเขาเซาท์ เทิร์นแอลป์  ตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุก         
ผู๎ค๎นพบประเทศนิวซีแลนด์ ยอดเขาเมาท์คุ๎กมีความสูงถึง 3,704 เมตร นับเป็นยอดเขาสูงลําดับที่ 37 ของโลกที่
มีหิมะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอดปี  นําทํานถํายรูปความงดงามของ ทะเลสาบพูคากิ  (Pukaki Lake) 
ทะเลสาบที่สวยงามจนได๎ชื่อวํา Million Dollar View ทํานจะได๎ชื่นชมทัศนียภาพและ ความสวยงามของ
ธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได๎ชื่อวําสวยงามและบริสุทธิ์อีกแหํงหนึ่งของโลก  นําทํานลํองเรือชม ธาร
น้ําแข็งทัสมาน  (Tasman Glacier Boat Trip) ให๎ทํานได๎สัมผัสความงามของธารน้ําแข็ง อันสวยงาม (***บริษัท
เรือขอสงวนสิทธิ์การ ให้บริการล่องเรือส าหรับลูก ทัวร์ที่มีอายุมากกว่า 4 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และขึ้นกับ
สภาพอากาศในวันนั้นๆซึ่งปกติจะให้บริการระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคม ) ได๎เวลาสมควรนําทําน
เดินทางสูํ เมืองเทคาโป (ระยะทาง 105 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)  

 

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารญ่ีปุ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PEPPERS BLUEWATER RESORTS  **** หรือเทียบเท่า 
  
 
 



 

 

วันท่ีแปด เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานแวะถํายรูปกับทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake) ทะเลสาบที่ผืนน้ํามีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแรํ
ธาตุผสมกับธารนํ้าแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสูํทะเลสาบ ที่ตั้งอยูํที่ระดับความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร  นําทํานชม
และถํายรูปกับ อนุสาวรีย์สุนัขต๎อนแก ะ ซึ่งชาวนิวซีแลนด์ที่ทําฟาร์มให๎ความสําคัญมาก เพราะชํวยเจ๎าของใน
การต๎อนแกะในฟาร์มอันกว๎างใหญํ และใกล๎ๆกันนั้นทํานจะได๎เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก  CHURCH OF GOOD 
SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช๎ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยูํ  จากนั้นนํา
ทํานเดินทางสูํ  เมืองแอชเบอร์ตัน  (Ashburton) (ระยะทาง 138 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เมืองที่
เต็มไปด๎วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร๎อมให๎ทํานได๎แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบํารุงผิว ไมํวําจะเป็นลาโนลีน 
ครีม หรือโลชั่นบํารุงผิว   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

บําย นําทํานเดินทางสูํ เมืองไคร๎สท์เชิร์ช (Christchurch) (ระยะทาง 90 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองที่
ได๎รับสมญานามวํา “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ” นําทํานผํานชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ , ศาลาวําการประจํา
เมือง จากนั้นนําทําน ชมและถํายรูปกับ  มหาวิหารไคร๎ส ท์เชิร์ช (Christchurch Cathedral) ชมความงามของ
แมํน้ําเอวํอน ผํานชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ทํานสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของเมืองไคร๎สเชิร์ท ได๎อยํางกว๎างไกล 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH  **** หรือเทียบเท่า (พักค้าง 2 คืน) 
 

วันท่ีเก้า  ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
  นําทํานเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต๎สูํ เมืองไคคู รํา (Kaikoura) (ระยะทาง 180 กม. ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.)  ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆนํารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ทําอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ๎งเป็นอาชีพหลักของ
เมือง ในอดีตเมืองแหํงนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองทําเรือ ลําปลาวาฬ ตั้งแตํปี ค .ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูรํามีชื่อเสียงด๎านการจัดทัวร์ ชมปลาวาฬเป็น



 

 

อยํางมาก และยังเป็นเจ๎าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให๎มีทัวร์ชมปลาวาฬ (***การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่
จองเอาไว้ และส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันระหวํางลํองเรือชมปลาวาฬ (เมนูเซ็ท Lunch) 
 

บําย  นําทํานลงเรือยอร์ชลําใหญํที่มีความจุได๎ถึง 40-50 คน สูํกลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชม
ปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปร์ิม  ซึ่งเป็นสัตว์ที่สงํางามที่ สุดของโลก ในธรรมชาติอยํางใกล๎ชิด ทํานอาจจะพบกับ
ปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แ มวน้ํา และอาจจะยังได๎ชมปลาวาฬอีก บางพันธุ์ที่แวะเวียนเข๎ามาเยือน
ชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด๎วย (ใช๎เวลาในการลํองเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสูํเมืองไคร๎สท์
เชิร์ช (ระยะทาง 180 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH  **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 
 

วันท่ีสิบ ไคร้สท์เชิร์ช - อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพ 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
07.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินไคร๎สท์เชิร์ช (CHC) เพื่อเชคอิน 
09.55 น. ออกเดินทางสูํ สนามบินเมืองอ๏อคแลนด์ (AKL) โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ514 
 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) 
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอ๏อคแลนด์ (AKL) เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 
 

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน*** 
 

13.10 น. ออกเดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ส โดยเที่ยวบินที่ TG 492 
 (ใช๎เวลาบินประมาณ 11.15 ชั่วโมง)  
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 



 

 

 

10 วัน 8 คืน นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 
TOUR CODE :  NZ151501MZ 

ราคา 119,900 : 14-23 ก.ย.  
ราคา 123,900 : 12-21 ต.ค. / 19-28 ต.ค. / 30 พ.ย. – 9 ธ.ค.  
ราคา 128,900 : 28 ธ.ค. – 6 ม.ค.* 

อัตราคําบริการ  (บาท) กันยายน ต.ค.-ธ.ค. ปีใหมํ 
ราคาผู๎ใหญํ พักห๎องคูํหรือ เด็ก 1 ทํานพักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน 119,900 123,900 128,900 
พักเด่ียวเพิ่มทํานละ 14,500 16,500 17,500 
เด็กอายุ 3-11 ปี (ต๎องเสริมเตียง – พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน) 114,900 118,900 123,900 
เด็กอายุ 2-3 ปี (ไมํเสริมเตียง – พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน) 111,900 115,900 119,900 
เด็กอายุต่ํากวํา 2 ปี (พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน) 19,900 19,900 19,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต๎นที่ทํานละ  
(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น) 

87,000 87,000 87,000 

ราคาทัวร์ ไมํรวมตั๋วเคร่ืองบิน (ผู๎ใหญํ) – Land only 
(ไมํรวมตั๋ว BKK-AKL-BKK ของการบินไทย) 

89,900 93,900 98,900 

กรณีมีวีซําแล๎ว หรือ ไมํต๎องยื่นวีซําหักคําใช๎จําย 3,000 
วีซํานิวซีแลนด์ยื่นแบบหมูํคณะ หากต๎องการยื่นเดี่ยว  
(กรณีดึงเลํม) มีคําใช๎จํายเพิ่ม (กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ลํวงหน๎า) 

เพิ่มคําใช๎จํายหากดึงเลํม 3,000 บาท  
เน่ืองจากต๎องแยกยื่นเดี่ยว คําวีซําจะเป็น 6,000 บาท 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริง  
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558) ** 

ข๎อแนะนําและแจ๎งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคืนเงินได๎ และไมํสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได๎ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 กก.  

 
 
 



 

 

โปรแกรมทํองเที่ยวทัวร์นิวซีแลนด์ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมํเกิน 23 กก./ทําน) 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ 
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่ 
 คําวีซํานิวซีแลนด์แบบกลุํม (เข๎า-ออกครั้งเดียว) หากทํานต๎องการยื่นเดี่ยว คําวีซําต๎องชําระเพิ่ม 3,000 บาท 
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

  

อัตรานี้ไมํรวมถึง 
 คําทิปพนักงานขับรถ ทํานละ 3 NZD / ทําน / วัน (คิดเป็น 9 วัน เทํากับ 27NZD) 
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ ทํานละ 3 NZD / ทําน / วัน (คิดเป็น 9 วัน เทํากับ 27NZD) 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท์-แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 

หมายเหตุ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู๎เดินทาง  ต่ํากวํา 15 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบ

ลํวงหน๎า อยํางน๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลําช๎าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 เน่ืองจากการทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ  ทํานไมํสามารถที่จะเรียก ร๎องเงิน
คืน ในกรณีที่ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช๎บริการที่ทางทัวร์จัดให๎ ยกเว๎นทํานได๎ทําการตกลง หรือ แจ๎งให๎ทราบ 
กํอนเดนิทาง 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธการตรวจคนเข๎าเมือง และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทําน
ชําระมาแล๎ว  หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎า
เมือง  

 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หาก
ทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เลํมสีเลือดหมู 

 



 

 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทาง ไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ  

คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ โดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ  ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎  
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง  ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล๎ว  ผู๎เดินทางต๎องรอ  Refund ตามระบบของสาย
การบินเทํานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

 ทํานที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญํ ฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพื่อขอคํายืนยันวํา
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมํสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได๎ 

 เมื่อทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ  ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ  3ทําน/ 3เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกํา หนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน  ซึ่ง
อาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได๎ 

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป  จะไมํมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภู มิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสํในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว  อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล๎า  เป็นต๎น จะถูกทําการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง  โดยจะอนุญาตให๎ ถือขึ้นเคร่ืองได๎ ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกิน 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพ ร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวําง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทํานซื้อสินค๎าปลอดภาษีจากสนามบิน  จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ  วันเดินทาง  เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได๎  
และห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

 



 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎ โหลดใต๎ท๎องเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน ) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ ของ
สายการบินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเคร่ืองได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว๎าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ  น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ตํ่ากวํามาตราฐาน
ได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระ ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนัก
สํวนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไป ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคําทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช๎ตามกฎไออาต๎าเทํานั้น ซึ่งจะชดใช๎ให๎ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด๎วยน้ําหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งนี้จะชดเชยไมํเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไมํแนะนําให๎โหลดของมีคําทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญํ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญํเกิดการสูญหายระหวํางการทํองเที่ยว (ระหวํางทัวร์  ไมํใชํระหวํางบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษัททัวร์ได๎จัดทําให๎ลูกค๎าจะไมํครอบคลุมคําชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญํสูญหาย อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ
จะพิจารณาชดเชยคําเสียหายให๎ทําน โดยชดใช๎ตามกฎของสายการบินเทํานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า 
คูณ ด๎วยคําชดเชย USD 20 ตํอกิโลกรัมเทํานั้น ดังนั้นทํานจึงไมํควรโหลดของมีคําทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญํ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคําเสียหายตามรายระเอียดข๎างต๎นเทํานั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบชดเชยคําเสียหายให๎ทํานได๎ ดังนั้น
ทํานต๎องระวังทรัพย์สินสํวนตัวของทําน 

 



 

 

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด ์(ยื่นแบบหมู่คณะ) 
ใช้เวลาท าการประมาณ 2 อาทิตย์ และ ห้ามดึงเล่มออก ทุกกรณี 

 

เอกสารท่ีควรเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่องเท่ียวนิวซีแลนด์ มีดังนี้ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) พร๎อมสําเนา ซึ่งมีอายุมากกวํา 6 เดือน และ มีหน๎าวํางสําหรับติดวีซําอยํางน๎อย 2 หน๎าคู ํ
2. รูปถํายสี 2 นิ้ว 2 รูป (ถํายไมํเกิน 6 เดือน) 
3. สําเนาทะเบียนบ๎าน 
4. สําเนาบัตรประชาชน 
5. สําเนาทะเบียนสมรส 
6. สําเนาสูติบัตร หากอายุน๎อยกวํา 20 ปีบริบูรณ์  

** ถ๎าเด็กอายุต่ํากวํา 16 ปีเดินทางโดยลําพัง หรือไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดาและมารดา จะต๎องมีหนังสือแสดง
ความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให๎บุตรเดินทางได๎** 

7. หลักฐานการทํางาน  
8. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา) 
9. หลักฐานทางการเงิน (หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย๎อนหลังติดตํอกัน 6 เดือน 

หรือ Bank statement ในกรณีสมุดเงินฝากไมํมีการปรับสมุดอยํางตํอเน่ือง) ครอบคลุมคําใช๎จํายระหวํางการเดินทาง 
(1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ตํอเดือน) 

http://www.educatepark.com/visa/newzealand-visa.html


 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่นั่ง 

10 วัน 8 คืน แกรนด์นิวซีแลนด์  
(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้.....รวมค่าวีซ่า) 

TOUR CODE :  NZ151501MZ 
ราคา 119,900    14-23 ก.ย.  
ราคา 123,900    12-21 ต.ค.    19-28 ต.ค.    30 พ.ย. – 9 ธ.ค.  
ราคา 128,900    28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2016 

 
ชื่อผู้ส ารองท่ีนั่ง..............................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................... 
 
โทรศัพท์....................................แฟกซ์..............................................อีเมล์................................................................. 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองท่ีนั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02-428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 – 428 2114 , 02 – 872 0520  

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที่ 
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 
โปรดระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      


