
                                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์น ำท่ำนเดินทำงสมัผสั ดินแดนที่ธรรมชำตไิดร้งัสรรคค์วำมงดงำมไดอ้ยำ่งลงตวั 

โอค๊แลนด ์เมืองหลวงแสนสวย – โรโตรวั มหศัจรรยแ์ห่งวฒันธรรมเมำรี ถ  ้ำเรอืงแสงไวโตโม่ 

เรนโบว ์สปรงิ”ฟำรม์แกะอะโกโดม ชมบำ้นฮอบบิทสุดอลงักำร ไครช์เชิรช์ เมืองหลวงแห่งเกำะใต ้ 

พิเศษสุด !! นัง่เฮลิคอปเตอรช์มธำรน ้ำแข็ง ข้ึนกระเชำ้สู่ยอดเขำบ็อบ พีค นัง่รถไฟ Arthur Pass  

ควีนสทำวน ์เมืองแห่งกำรผจญภยั สมัผสักิจกรรมกำรผจญภยัสุดตืน่เตน้  

ลิ้ มรสอำหำรข้ึนช่ือ เดินทำงสะดวกสบำย พรอ้มที่พกั อำหำรและบริกำรสุดประทบัใจ 

 แลว้คุณ...จะรกัเรำ  

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 11-18 กุมภำพนัธ ์/ 25 กุมภำพนัธ ์– 4 มีนำคม /18-25 มีนำคม 2561                   จ  ำนวน 25 ท่ำน 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ – โอค๊แลนด ์  

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW: D สำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์(TG) เจา้หน้าท่ี  บริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อน

การเดินทาง 

19.30 น.  ออกเดินทางสู่โอค๊แลนด ์โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  TG 491 

  (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 11 ชม.)  

 



                                                
 

วนัที่สองของกำรเดินทำง (2)  โอค๊แลนด ์– ชมเมือง – สะพำนฮำรเ์บอร ์- พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ 

10.45 น. เดินทางถึงเมืองโอ็คแลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด ์น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรรียบรอ้ยแลว้ (นิวซีแลนด์

มีกฎหมายหา้มน าเขา้ อาหารสด และพืชผกัเขา้เมืองโดยเด็ดขาด)  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจนี 

น าคณะเท่ียวชมเมืองโอค๊แลนด ์เมืองท่ีใหญ่อนัดบัหน่ึง เป็นเมืองท่ีส าคญัทางดา้นการคา้ การศึกษา การเงิน น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยเรือ

นับรอ้ยล า ตวัเมืองตั้งอยูบ่นภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้ จึงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหลุมบ่อภูเขาไฟอยูท่ัว่ไป และยงัมีสมญานาอีกช่ือนึงวา่ เมืองแห่งกำร

แล่นเรือ (The City  of Sails) ซ่ึงมาจากการท่ีมีอ่าวจอดเรือท่ีสมบรูณ ์น าท่านชม  สะพำนฮำรเ์บอร ์น าท่าน ผ่ำนชมย่ำน Queen Street ท่ีเป็นถนนสายส าคญั

ย่านการคา้ และตึกส าคญัของเมือง ผ่ำนชมย่ำน Parnell Villageท่ีไดร้บัการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนท่ีรวมพรรณไม ้

และดอกไมโ้ดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวนมาก และบางครั้งสวนแห่งน้ียงัไดจ้ดังานคอนเสิรต์กลางแจง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ KELLY’S TARLTON SEA LIFE AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตวน์ ้าเอกชนท่ีก่อตั้งขึ้ นมาโดยนักโบราณคดีภาคพ้ืนสมุทรและนักด าน ้าช่ือ 

KELLY’S TARLTON เปิดใหบ้ริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1985 เดิมเคยเป็นแทงคเ์ก็บกกัน ้าเสียท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ของระบบท่อระบายน ้าของเมือง ใชเ้วลาใ น

การสรา้ง 10 เดือน โดยสรา้งเจาะเขา้ไปอยูใ่น เนินเขาบริเวณริมอ่าว WAITEMATA HARBOUR ทางตอนเหนือของเมือง มีสตัวน์ ้านานาชนิดไวจ้ดัแสดง เช่น ปลา

กระเบน ปลาฉลาม และไฮไลท์ของท่ีน่ีคือ นกเพนกวินจกัรพรรดิ เป็นนกเพนกวินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดานกเพนกวินท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในทวีปแอนตาร์

กติกา .. จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงในยา่นใจกลางเมือง บนถนนควีนสส์ตรีทมอลล ์พบกบัสินคา้หลากหลายชนิด  

 

 

 

 

 

 



                                                
 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรบุฟเฟ่ตน์ำนำชนิด 

ที่พกั LANGHAM  AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง  (3)  โอค๊แลนด ์– มำตำมำตำ – หมู่บำ้นฮอบบิท – เรนโบวส์ปริง - TE PUIA - HANGI 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง มาตามาตา เขา้เยี่ยมชม หมู่บำ้นของชำวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบ้ืองหลังของสถานท่ีถ่ายท า

ภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เร่ือง ลอรด์ ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิต ขอผูก้ ากบั เซอรปี์เตอร ์แจ๊คสนั ใหท่้านไดช่ื้นชมพ้ืนท่ีอนัสวยงามของฟารม์เล้ียง

แกะ ท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว่าพนัเอเคอร ์ประกอบกบัวิวทิวทศัน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ ์( Kaimai Ranges ) อนัตระการตา น าท่านชมหมู่บา้นฮอบบิตในภาพยนตรด์งั

เร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลงั แต่ละหลงัถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัไป บางหลงัก็ปกคลุมไปดว้ยหญา้และบางหลงัก็ปลกูดอกไมส้วยงามหนา้บา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ... ภำยใน HOBBITON MOVIE SET บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรสไตล ์Western  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โรโตรวั เมืองพลงัความรอ้นใตพิ้ภพ มีชาวเมารีอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีเมืองโรโตรวัยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเกาะ

เหนือท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมามากท่ีสุด จากน้ันน าท่านเขา้ชม เรนโบวส์ปริง (Rainbow Spring) ไดร้บัการปรับโฉมครั้งใหญ่ เพ่ือตอ้นรับผูม้าเยือนและรกัใน



                                                
 

ธรรมชาติ บ่อน ้าเรนโบวเ์ป็นบ่อน ้าแร่ ซ่ึงผลิตน ้าจ านวน 2.5 ลา้นลิตรต่อวนั เป็นท่ีอยู่อาศยัของปลาเทรา้ มีถ่ินก าเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือ ร่มร่ืนดว้ยพนัธุไ์ม ้

พ้ืนเมือง ไดแ้ก่ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิลเวอร์เฟิร์น ไดก้ลายเป็น  สัญลักษณ์ประจ าชาติ นอกจากน้ียงัมีนกพ้ืนเมืองสายพันธุ์ต่าง ๆ หลายชนิด เช่น นกทุย, 

นกพิราบพ้ืนเมือง, นกแกว้เกาะเหนือ, นกแกว้เคีย เป็นนกท่ีไดร้บัการคุม้ครอง และยงัมีก้ิงก่าทัวทารา สตัวก์่อนประวติัศาสตรท่ี์อาศยัอยู่เมื่อ 225 ลา้นปีก่อน

คริสตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ไดย้าวนานถึง 100 ปี Kiwi House หรือบา้นนกกีวี ท่ีมีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่าน้ัน เป็นสตัวพ้ื์นเมืองท่ีมีชีวิตอยู่ถึง 70 ลา้นปี

มาแลว้ และยงัเป็นสตัวส์ญัลกัษณข์องประเทศอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม ศูนยว์ฒันธรรมพ้ืนเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนยก์ารแสดงงานฝีมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลกัไม ้ของชาวเมารี เคร่ืองจกัสาน 

พิพิธภณัฑ ์ กลางแจง้ บา้น  โบราณและเรือโบราณตั้งแสดงอีกดว้ย บริเวณบ่อนน ้าพุรอ้นมีจุดเด่นคือ บริเวณสะพานขา้มล าธาร ท่ีสามารถมองเห็นน ้าพุใหญ่ท่ีพุ่ง

ขึ้ นใหช้มชัว่โมงละ 2-3 ครั้ง เฉล่ียวนัละ 14 ครั้ง สูงประมาณ 50-60 ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที ชมบ่อโคลนเดือน ประสบการณท์างธรรมชาติอนัน่าท่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรในสไตล ์Hang Dinner พรอ้มรบัชมกำรแสดงพ้ืนเมือง 

 ที่พกั  NOVOTEL HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่ำ  
 



                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง  (4)   โรโตรวั - ถ ้ำไวโตโม่ – ฟำรม์แกะอะโกรโดม - ไครสเชิรช์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมความงามของถ ้ำไวโตโม (Waitomo Cave) ชมความงดงามของหินงอกหินยอ้ยท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ลา้นปี ท่านจะไดพ้กบัหอ้งโถงท่ี

เรียกว่า Cathedral คำธีดลัล ์ท่ีมาของช่ือน้ีคือ เพราะมีหินงอกหินยอ้ยท่ีอยู่ภายในมุมหน่ึงของหอ้ง มีลกัษณะคลา้ยออรแ์กนท่ีใชใ้นโบสถ์ น าท่านล่องเรือเล็ก 

พิสูจนค์วำมงดงำมของหนอนเรืองแสง ท่ีเปล่งประกายแสงระยิบระยบัทัว่อาณาบริเวณผนังถ ้ามานานนับพนัปี มองดูราวกบัแสงดาวเจิดจรสัเต็มผืนแผ่นฟ้า  
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ฟำรม์อะโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพนัธุต่์างๆ ท่ีใหท่้านไดส้มัผัสถึงความน่ารกัและ  ประทบัใจกบัการชมการสาธิตการตดัขน

แกะการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรู ้

 

 

 

 

 

 

 



                                                
 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจนี 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศ เพ่ือเดินทำงสู่เมืองไครสเชิรช์ 

……………. น. ออกเดินทางสู่ไครสเ์ชิรช์ โดยสายการบิน  Air New Zealand เท่ียวบินท่ี ….. 

……………. น. เดินทางถึงสนำมบินไครสเ์ชิรช์ เมืองท่ีไดร้บัสมญานามวา่เป็น “ประเทศองักฤษนอกเกาะองักฤษ” 

น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของบา้นเรือนแบบชาวองักฤษและแมน่ ้าเอวอน แมน่ ้าสายเล็ก ๆ น่ารกัท่ีสองฟากฝั่งเต็มไปดว้ยตน้หลิวมากมาย   

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรอำหำรไทย ... บริกำรท่ำนดว้ยเมนู หอยเป๋ำฮ้ือเสริ์ฟพรอ้มไวนแ์ดงชั้นดี 

ที่พกั  NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง (5) ไครสเ์ชิรช์ – รถไฟทรำนอลัไพน ์– ธำรน ้ำแข็งฟรำนซโ์จเซฟ – นัง่เฮลิคอปเตอร ์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านสมัผัสบรรยากาศ นัง่รถไฟสาย Tranz Alpine ซ่ึงวิ่งระหว่างฝั่งตะวนัออกและฝั่งตะวนัตก เช่ือมระหว่างเมืองไครสเชิรช์และเมืองเกรยเ์มาท ์เสน้ทางรถไฟ

สายน้ีไดช่ื้อวา่เป็นเสน้ทางรถไฟ 1 ใน 6 เสน้ทางท่ีสวยท่ีสุดในโลก นิวซีแลนดเ์ป็นประเทศท่ีเงียบสงบ มีความปลอดภยัสูง และธรรมชาติอนังดงามอุดมสมบรูณ ์

มนัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรด์ังๆ หลาย ๆ เร่ือง อาทิ เช่น The Lord Of The Ring เมื่อเดินทางถึงสถานีรถไฟอาเธอรพ์าสส ์อนัเป็น  เขตอุทยานแห่งชาติท่ีมี

เน้ือท่ีกว่า 94,500 เอเคอร ์ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ซ่ึงชาวยุโรปคน้พบเสน้ทางน้ีในปี ค.ศ. 1864 ในช่วงยุคต่ืนทอง เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางการ

คมนาคมขนส่งทองขา้มเขตเซาทเ์ทิรน์แอลป์กลบัไปยงัไครสเชิรช์  

 

 

 

 

 

 

 



                                                
 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรสไตล ์Western 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกิ Hokitiki โดยรถโคช้ปรบัอากาศ เมืองซ่ึงเคยรุ่งเรืองในยุคต่ืนทอง ศูนยก์ลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) 

ซ่ึงในสมยัโบราณเป็นส่ิงท่ีชาวเมารี น ามาท าเคร่ืองประดับและอาวุธ น าท่านเขา้ชมโรงงานเป่าแกว้ และโรงงานหยก อิสระท่านเดินเท่ียวชมพ รอ้มเลือกซ้ือ

เคร่ืองประดบั รวมทั้ง ติกิ (Tiki) เคร่ืองรางของชนเผ่าเมารีท่ีแกะสลกัอยา่งสวยงาม น าท่านเดินทางต่อสู่ ธำรน ้ำแข็งฟรำนซโ์จเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็น

เมืองเล็ก ๆ ท่ีมีช่ือเสียงมากในเร่ืองธารน ้าแข็ง จึงท าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของฝั่งตะวนัตกแห่งน้ี ธารน ้าแข็งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด 2 แห่ง  ภายใน

อุทยานแห่งชาติเวสตแ์ลนด ์ไดแ้ก่ ฟรานซโ์จเซฟกลาเซีย และฟ็อกซก์ลาเซีย ถือเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของธารน ้าแข็งท่ีมีความยาวประมาณ 13 กม. 

กลาเซียทั้งสองแห่งน้ี ไหลมาจากบิรเวณท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดเวลา หรืออาจกล่าวไดว้่า มีเพียงไม่ก่ีแห่งในโลกท่ีจะสามารถเขา้ถึงธารน ้าแข็งไดง้่ายดายเช่นน้ี 

พิเศษสุด !! น ำท่ำนนัง่เฮลิคอปเตอรช์มควำมสวยงำมของธำรน ้ำแข็ง ใหท้่ำนไดส้มัผสัควำมงำมของธำรน ้ำแข็งดว้ยตวัท่ำนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรสไตล ์Western 

ที่พกั FRANZ JOSEF GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของกำรเดินทำง  (6)  เมืองฮำสท ์– Puzzle World - ทะเลสำบวำนำกำ– ควีนสท์ำวน ์– Skyline Gondola 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



                                                
 

 จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านเสน้ทางฮาสพาสสู่ เมือง (Hasst) ซ่ึงแต่เดิมใชเ้ป็นเสน้ทางการเดินทางของชาวเมารีซ่ึงเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสูก้ับสภาพ

อากาศหนาวเย็นเพ่ือแสวงหาแหล่ง ก าเนิดหยก (GREEN STONE) ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยป่าเฟิร์นยกัษ์ท่ีเขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา ระหว่างทางแวะชมโลก

ปริศนา (PUZZLE WORLD) ซ่ึงภายในประกอบดว้ยของเล่นน่าพิศวง เช่น บา้นปริศนา ท่ีดูแลว้เหมือนเอนแต่หากเขา้ไปภายใน เขาจะสรา้งบรรยากาศภาย  ให้

รูสึ้กเหมือนบา้นไมไ่ดเ้อียงหรือหอ้งท่ีเหมือนมีตานับรอ้ยจอ้งมองเราอยู่ ซ่ึงท่ีน่ีดา้นนอกท่านสามารถถ่ายรูปกบัส่ิงปลกูสรา้งลกัษณะแปลกตา  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรสไตล ์Western 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วำนำกำ (Wanaka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ใหท่้านไดแ้วะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ

นิวซีแลนด ์ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบวำนำกำ้ โดยชม  ทศันียภาพท่ีสวยงามระหว่างทางท่ีเป็นภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นท่ีน ามาผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงก่อนเขา้สู่เมือง

วานากา แวะชมเมืองวานากา้ริมทะเลสาบท่ีสวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหน่ึงของทะเลสาบท่ีท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีทศันียภาพท่ี สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของ

นิวซีแลนด ์ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน ข้ึนกระเชำ้กอนโดล่ำสู่ยอดเขำบ็อบสพี์ค ดว้ยกระเชา้แบบปิดนัง่ได ้4 ท่าน โดยมีความยาว 730 เมตรจากเบ้ืองล่างสู่ยอดเขาท่ีสูง 790 เมตร 

ใหท่้านไดช้มความงามของเมืองควีนทาวน์ ท่ีโอบลอ้มดว้ยยอดเขาสูงเต็มไปดว้ยหิมะในฤดูหนาว ส่วนดา้นล่างเป็นตังเมืองริมทะเลสาบใสสะอาด ของน ้าใน

ทะเลสาบวาคาทีปู ท่านสามารถมองเห็นอาคารบา้นเรือนท่ีปลูกสรา้งลดลัน่กนัไปตามไหล่เขา ริมทะเลสาบ ท่านยงัสามารถมองเห็นยอดเขาและเสน้ขอบฟ้า ซ่ึง

เป็นภาพท่ีจะท าใหท่้านประทบัใจไมรู่ลื้ม  



                                                
 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรบุฟเฟ่ต ์พรอ้มชมวิวทิวทศันจ์ำกบนยอดเขำ 

ที่พกั  NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง  (7)  ควีนสท์ำวน ์– แอรโ์รทำวน ์– SHOT OVER - กระโดดบนัจี้ จัม๊ – ควีนสท์ำวน ์

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอรโ์ร่ทำวน ์เมืองเล็กๆ ครั้งหน่ึงเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวนัน้ีก็ยงัคงมีทองอยูใ่นล าธารขา้ง ๆ เมืองในตวัเมืองมีอาคาร

โบราณเป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ีจดัใหช้มถึงประวติัศาสตรใ์นยุคต่ืนทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยูใ่นสมยัน้ันท่ีน่าสนใจคือ เร่ืองราวของนักขุดทองชาวจีนท่ีมา "ต่ืนทอง" 

กบัเขาดว้ยเหมือนกนัถนนท่ีส าคญัคือบกัก้ิงแฮมสตรีท (Backingham Street) ซ่ึงมีสถานท่ีส าคญัรา้นอาหาร รา้นขายของเรียงรายอยูส่องฝ่ังถนน แวะใหท่้านได้

ชมการกระโดดบนัจ้ีท่ีสะพานคาวารวัท่ีมีความสูง 43 เมตร 

 

 

 

 

 

 



                                                
 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรสไตล ์Western 

จากน้ันน าท่านสมัผัสกิจกรรมสุดพิเศษของเมืองควีนทาวน์ อนัเป็นจุดหมายปลายทางฝันของนักเดินทางใหท่้านไดท้ ากิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเมืองมาถึงประเทศ

นิวซีแลนด์คือ กำรชมกำรกระโดดบนัจี้  ท่ีสะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบนัจ้ีแห่งแรกของโลก ท่ีเปิดท าการใหนั้กท่องเท่ียวท ากิจกรรมอนัน่าต่ืนเตน้น้ี จนมี

ช่ือเสียงไปทัว่โลก การกระโดดจากสะพานดว้ยความสูง 43 เมตร สู่พ้ืนน ้าอนัใสและเช่ียวกราดใตส้ะพาน และกิจกรรมท่ีไมค่วรพลาดอีกอยา่งคือ กำรนัง่เรือเร็ว

เจท็ โบท๊ ท่ีจะพาเราล่องไปตามล าธารสายเล็กๆ ท่ีมีโขดหินสูงและน ้าท่ีใสไหลเช่ียว และความแรงของเรือเจ็ทท่ีหมุนได ้360 องศาท าใหท่้านไดต่ื้นเตน้และเสียว

สุดๆ (หำกท่ำนตอ้งกำรทดสอบควำมกลำ้ในกำรกระโดดบนัจี้  หรือกำรนัง่เรือเร็วเจท็โบท๊ กรุณำตดิตอ่หวัหนำ้ทวัร ์เน่ืองจำกไม่ไดร้วมอยูใ่นค่ำทวัร)์  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจนี บริกำรท่ำนดว้ยเมนูกุง้ล็อบสเตอร ์

ที่พกั  NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง  (8)     ควีนทำวน ์– โอค๊แลนด ์– กรุงเทพฯ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

..........  น. ออกเดินทางกลบัสู่เมืองโอค๊แลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ Air New Zealand เท่ียวบินท่ี ...... 

..........  น. คณะเดินทางถึงสนามบินโอค๊แลนด ์  



                                                
 

14.50 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  TG 492 

20.50 น.  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหต ุ:   รายการและราคาอาจเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปลี่ ยน 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำท่ำนละ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตยีงเสรมิ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตยีงเสรมิ) 

พกัเดี่ยว เพิ่ม ท่ำนละ 

มีตัว๋แลว้ ลด ท่ำนละ 

175,900.- 

167,900.- 

158,900.- 

149,900.- 

36,000.- 

25,000.- 

172,900.- 

164,900.- 

155,900.- 

146,900.- 

36,000.- 

25,000.- 

173,900.- 

165,900.- 

156,900.- 

147,900.- 

36,000.- 

25,000.- 

 

**ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรณีเดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน** 

**กรณีกรุป๊ออกเดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเพ่ิมค่ำบริกำรท่ำนละ 10,000 บำท** 

**กรณีท่ำนที่ไม่ข้ึนเฮลิคอปเตอร ์ลดค่ำบริกำรท่ำนละ 5,000 บำท** 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1729 

1649 

1559 

1469 

360 

1479 

1729 

1649 

1559 

1469 

360 

1479 



                                                
 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภำษีสนำมบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย ) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,500,000.- บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000. - บำท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

        หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำยอ่ยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

  “กำรจำ่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 

 



                                                
 

หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา , พูดจา

หยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบ

ขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พ่ือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วนั และยินดีจะ

จดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและ

ค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไมถู่กตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใ หเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้

บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทัวรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดังกล่าว แลว้

ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความ

ประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ



                                                
 

จ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า เขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้น

เอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้ นระหวา่งการเดินทางท าใหท่้านไม่

สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วม

เดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดั

ท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจ

ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 
 

 


