
                             THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE 
 

 

 

 

 

 

 

TOUR CODE : GP-AKL1-GN/CX    

บรษิทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ ากดั มีความยนิดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ “THE TRAVELLER GOLFER & 

FAMILY PACKAGE” ท่ีจดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพิสจูน์ และทดสอบ

ความทา้ทาย เสริมดว้ยรายการทวัรท่ี์น่าสนใจ และบริการอนัอบอุ่นดว้ยอธัยาศยัไมตรี  

 นิวซีแลนด ์ ประเทศท่ีสวยงามไปดว้ยธรรมชาติท่ีเป็นทรพัยากรอนัทรงคุณคา่  อากาศดีมีความเจริญ  สะอาด 

ปลอดภยั และท่ีส าคญัคา่ใชจ้า่ยไม่แพง  ท่านจะไดพ้บวฒันะธรรมท่ีผสมผสานไดอ้ยา่งลงตวัของชาวพื้ นเมืองชาวเมารี  

ชาวตะวนัตกท่ีไปตั้งรกรากเอาความเจริญเขา้มา  ชาวเอเซียท่ีแสวงหาความกา้วหน้า และฝงูแกะท่ีมีจ านวนมากกวา่พลเมือง

ของประเทศ 

 

เกาะเหนือ-สนามกอล์ฟท่ีทา้ทายระดบั 5 ดาว และรอท่านพสิูจน์ในรายการ (กรุณาใชร้องเทา้กอลฟ์ปุ่มยาง – SOFT SPIKE) 

 

THE FORMOSA AUCKLAND COUNTRY CLUB สนามกอลฟ์ระดบั CHAMPIONSHIP COURSE 

ระยะ 7,254 หลา พาร ์70 ออกแบบโดย BOB CHARLES ใชเ้ป็นสนามจดัแขง่ขนั NZ OPEN 

1998 ลอ้มรอบดว้ยน ้าทะเลของ THE SOUTHERN OCEAN ซ่ึงท่านจะสามารถช่ืนชมกบัทิวทศัน์

ท่ีสวยงามของ THE HAURAKI GULF ไดถึ้ง 16 หลุม เป็น 1 ในสนามท่ีไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็น 

THE MOST CHALLENGING PGA-RATED GOLF COURSE. 
 

GULF HARBOUR COUNTRY CLUB ตั้งอยูห่่างจากตวัเมือง AUCKLAND 40 นาที บนแหลมท่ี

สวยงามช่ือ WHANGAPARAOA PENNINSULA ใชเ้ป็นสนามท่ีจดัแขง่ขนัรายการใหญ่ระดบัโลก คอื 

1998 WORLD CUP OF GOLF ออกแบบโดย ROBERT TRENT JONES JNR ซ่ึงถือวา่เป็นผลงาน

ระดบั MASTERPIECE มีทศันียภาพทั้งเป็นแบบเนินเขา และ ทะเลของอ่าว HAURAKI GULF บาง

หลุมท่านสามารถจะรูสึ้กไดว้า่คลา้ยๆ กบัเล่นท่ีสนาม PEBBLE BEACH และแต่ละหลุมจะมช่ืีอ

เรียกเป็นภาษาชาวเมารี ท่ีมีความหมายแปลกๆกนัไป 
 

WAIRAKEI GOLF CLUB เป็นสนามเก่าแก่ท่ีสุดในนิวซีแลนดซ่ึ์งไดร้บัการดูแลปรบัปรุงอยูเ่สมอ 

ออกแบบโดยแชมป์ BRITISH OPEN 5 สมยัคือ PETER THOMSON ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นสนาม

ดีท่ีสุด 1 ใน 5 ของนิวซีแลนด ์ตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสาปเทคาโป และเมืองตากอากาศโรโตรวั เป็น

สนามพาร ์72 สไตล ์LINK COURSE ท่ีทา้ทาย 
 

THE GRANGE GOLF CLUB สนามระดบัแชมเป้ียนชิฟคอรส์ ระยะ 6533 หลา พาร7์1 ท่ีทา้ทาย

ท่านดว้ยแฟรเ์วยท่ี์แคบ และกรีนเร็ว ซ่ึงจะท าใหนั้กกอลฟ์พสิูจน์ผีมือของตวัเองว่าแน่แค่ไหน 
 

TITIRANGI GOLF AND COUNTRY CLUB อีกสนามท่ีอยูใ่นระดบัแชมเป้ียนชิพ ระยะ 6,311 หลา 

พาร ์70 ออกแบบโดย ALISTER MACKENZIE DESIGNED COURSE 
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NEW ZEALAND GOLF LEISURE  
PROGRAME-A - NORTH ISLAND 5 DAYS 

เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 
 

ขากลบัสามารถแวะช็อปป้ิงฮ่องกงไดใ้นราคาพิเศษ 

เร่ิมต้นท่ี 
51,500.- 

 

 

 

 

    *  เดนิทางได้ทุกวนั 
*  เดินทางอย่างต ่า 4 ท่าน
ท่าน 



NEW ZEALAND GOLF LEISURE PACKAGE PROGRAME – A / เกาะเหนือ 5 วนั 3 คืน ตกีอลฟ์ 2 สนาม 

 

ก าหนดการเดินทาง    TOUR CODE : GP- AKL1-GN/CX  

(1) วนัแรก    กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-โอค๊แลนด ์

 07.50/09.30 น.   เช็คอินท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 2  เคาน์เตอร ์สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 

    หมายเลข 14 

 09.50/11.30 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX 708/CX 750 ไปยงัสนามบินฮ่องกง 

 13.45/15.10 น.   ถึง สนามบิน CHEK LAP KOK แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 15.30/20.25 น.   ออกเดินทางต่อโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 117    

  

 (2) วนัท่ีสอง    โอค๊แลนด ์ 

         06.20/11.15 น.  ถึง สนามบินโอค๊แลนด ์ ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากน้ัน  

พบเจา้หนา้ท่ีตวัแทนของบริษัทฯ น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ันใหท่้านไดอ้ิสระตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์พิ่มเติมไดซ่ึ้งทาง 

บริษัทฯ มีบริการแนะน าให ้  

 

(3)    วนัท่ีสาม    โอค๊แลนด-์กอลฟ์ (*)  (B) 

         เขา้   อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

         09.00 น.   นกักอล์ฟ : ใหท่้านไดอ้อกรอบ18หลุม ณ สนามกอลฟ์ 1 ใน 2 สนามท่ีท่านเลือก(*) 

    GULF HARBOUR C.C.  หรือ  MURIWAI  G.C. ( LINK  COURSE ) 

    ผูต้ิดตาม : อิสระตามอธัยาศยั ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์พิ่มเติมไดท่ี้บริษัทฯ มี 

แนะน าให ้ 

 

(4)    วนัท่ีสี่   โอค๊แลนด-์กอลฟ์  (*)  (B) 

         08.00 น.   อาหารเชา้ ณ โรงแรม 

         09.00 น. นกักอล์ฟ : รถรบัท่านเดินทางไปยงัสนามกอลฟ์ 1ใน 3 สนาม (*) FORMOSA G.C. , 

THE GRANGE G.C. หรือ TITIRANGI G.C. (*) และนัดหมายเวลามารบัท่านกลบั      

โรงแรม 

ผูต้ิดตาม : อิสระตามอธัยาศยั ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์พิ่มเติมไดท่ี้บริษัทฯ มี 

แนะน าให ้ 

          ค า่   หลงัอาหารค า่ท่านสามารถพกัผ่อนและยอ่ยอาหารไดท่ี้ SKY CITY & CASINO ซ่ึง 

หลากหลายไปดว้ยความบนัเทิง, โชวต์ระการตาหรือเส่ียงโชคท่ีคาสิโนอนัหรูหรา 
 

 

  

 

 

 

 

 

               

 

 

** THE FORMOSA AUCKLAND COUNTRY CLUB **            ** GULF HARBOUR COUNTRY CLUB ** 
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(5) วนัท่ีหา้    โอค๊แลนด-์ฮ่องกง – กรุงเทพ ฯ  (B) 

 07.00 น.   อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม เสร็จแลว้เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม   

 05.00/10.00 น.   รถรบัท่านเดินทางไปสนามบินโอค๊แลนด ์ 

         05.35/10.30 น.   เช็คอิน ณ เคาน์เตอร ์สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 

         07.35/12.50 น.   ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 118/CX 108 

         15.15/20.30 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ของฮ่องกง แวะเปล่ียนเคร่ือง     

    สิทธิพิเศษ  แวะพกัคา้งคืนท่ีฮ่องกงไดใ้นรายการของ HONGKONG 

    SUPERSTOP ในราคาพิเศษ หรือหาท่ีพกัเองตามอธัยาศยั 

 18.40/22.10 น.   ออกเดินทางต่อโดยเท่ียวบินท่ี CX 703/CX 709 

 22.20/23.50 น.   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 

 

 

                                                    

 

   

         (*)       สนามกอลฟ์ สามารถเลือกได ้2 ใน 5 สนามท่ีระบุไวข้า้งตน้ (บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะจองสนาม อื่นท่ี

เทียบเท่าให ้หากสนามท่ีเลือกเต็มหรือสลบัวนัใหต้ามความเหมาะสม) 

         เท่ียวบินขากลบั ฮ่องกง – กรุงเทพฯ   กรณีแวะพกัคา้งคืนท่ีฮ่องกง 

                CX 713     HKG – BKK     08.55 – 10.30 

                CX 751     HKG – BKK     14.25 – 16.00 

                CX 701     HKG – BKK     15.50 – 17.30 

                CX 703     HKG – BKK     18.40 – 20.20 

                CX 709     HKG – BKK     22.10 – 23.50 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ** THE GRANGE GOLF CLUB **                                                 ** WAIRAKEI GOLF CLUB ** 
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เราสรา้งความประทบัใจ  ในความแตกต่าง  ดว้ย  “คุณภาพ” และ “บริการ” 

  



NEW ZEALAND GOLF LEISURE PACKAGE   PROGRAME – A / เกาะเหนือ 5 วนั 3 คืน ตกีอลฟ์ 2 สนาม 
 

TOUR CODE : GP- AKL1-GN/JT/CX     ราคาตัง้แต่วันที่    
 

อตัราค่าบริการ (อยา่งต า่ 4 ท่าน)       3 STAR 4 STAR       5 STAR 

นกักอลฟ์ 

     ผูใ้หญ ่ -  นอนคู่                ท่านละ 

               -  นอนเดี่ยวเพิ่ม      ท่านละ 

               -  นอนสามลด         ท่านละ 

 

51,500.- 

  8,000.- 

  1,000.- 

 

52,500.- 

  8,800.- 

 1,300.- 

 

53,900.- 

  9,900.- 

  1,300.- 

ผูต้ิดตาม 

     ผูใ้หญ่  -  นอนคู่                 ท่านละ 

     เด็ก (2-12 ปี) นอนกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 

 

36,000.- 

25,700.- 

 

37,000.- 

26,700.- 

 

38,400.- 

28,000.- 

พกัตอ่ 

     ผูใ้หญ่  -  นอนคู่ / คืน          ท่านละ 

               -  นอนเด่ียว / คืน     ท่านละ 

     เด็ก (ไมเ่สริมเตียง) / คืน       ท่านละ 

 

 2,900.- 

 5,800.- 

    850.- 

 

  3,050.- 

  6,100.- 

     900.- 

 

  3,450.- 

  6,900.- 

  1,000.- 
           

โรงแรมในรายการ 

3 STAR HOTEL              : MERCURE AUCKLAND  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

4 STAR HOTEL              : SKY  CITY  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

5 STAR HOTEL              : HYATT REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า  
  

* ราคาไม่สามารถใชไ้ด ้หากตรงกบังาน TRADE FAIR ต่างๆ * 

* HONG KONG SUPERSTOP  :     แวะพกัท่ีฮ่องกง (ไม่รวมอาหารเชา้, รถรบั-ส่ง สนามบิน) ในราคานอนคู่เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 

830 บาท / คืน โดยเลือกพกัได ้1 ใน 9 โรงแรม ดงัน้ี PANDA / MAJESTIC / HARBOUR PLAZA METROPOLIS / 

HARBOUR PLAZA HONG KONG / ROYAL PLAZA ส าหรบัฝัง่เกาลูน และ CITY GARDEN / JW MARRIOTT / NOVOTEL 

CENTURY HARBOUR  ส าหรบัฝัง่ฮ่องกง 
 

อตัราน้ีรวม                                              อตัราน้ีไม่รวม 

*  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั  ชั้นประหยดั  BOOKING “ S “ CLASS         *  คา่ท าหนังสือเดินทาง 

*  คา่ท่ีพกัโรงแรม 3 คืน พรอ้มอาหารเชา้ท่ีโฮ๊คแลนด ์                        *  คา่ท าวซี่า 

*  คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ                    *  คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ 

*  GREEN FEE 18 หลุม – 2 สนาม                                                  เช่น คา่เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง 

   (หากตรงกบัวนัหยุดราชการ เพ่ิมท่านละ 800 บาท / สนาม )              คา่โทรศพัท ์ซกัรีด มินิบาร ์ฯลฯ 

*  MOTORISED CARTS นักกอลฟ์ 2 ท่าน ต่อ 1 คนั                           *  ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%             

   (หาก 1 ท่าน ต่อ 1 คนั เพ่ิมอีกท่านละ 600 บาท/18 หลุม              * คา่ประกนัวนิาศภยั, คา่ธรรมเนียมน ้ามนั 

*  รถรบัส่งสนามบิน – โรงแรม – สนามกอลฟ์ แบบ                          * คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ 

    PRIVATE  

                                                                                 

สนามกอลฟ์ที่สามารถเลือกเลน่เพิ่มเติม (Green fee 18 Holes+Golf car sharing twin+2 ways private transfer) 

** TITIRANGI G.C. ทา่นละ     6,900.- 

** GRANGE  ทา่นละ     6,900.-  
 
การจอง/ส ารอง 

 อยา่งน้อย 45 วนั ก่อนเดินทาง (ไม่รวมเวลาการยืน่วีซ่า) 
 

การช าระเงิน 

1. มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ณ วนัจอง อยา่งน้อย 45 วนั ก่อนเดินทาง 

2. ช าระงวดท่ีสอง ท่านละ 30,000 บาท พรอ้มค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกนัวินาศภยั และค่าธรรมเนียมน ้ามนั ก่อน 

DEADLINE การออกตัว๋เคร่ืองบิน อยา่งน้อย 3 วนั 

3. ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง อยา่งน้อย 7 วนั 
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AUCKLAND SIGHTSEEING 
Validity: 01 Oct 2008 – 31 Mar 2009 

รายการทัวร์เลือกซือ้เพิ่มเตมิ  TOUR CODE: SS-AKL-SC ส่วนลด พิเศษ 10 % เมื่อซือ้พร้อมแพ็คเกจทวัร์ !! 
 

CODE TOUR DESCRIPTION DURATION ADULT CHILD 

TOUR-1 

Morning 

Tour –2 

afternoon 

Auckland Highlights Tour 

น าท่านชมสถานท่ีส าคญัของเมืองโอ๊คแลนด ์เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศนิวซีแลนด ์ในยา่นธุรกิจและยา่นการคา้ ขา้มสะพานฮาร์

เบอรบ์ริดจข์ึ้ นไปชมวิวของเมือง 36 องศา บนเมา้ทอี์เดน เขา้ชม

พิพิธภณัฑส์งครามแลว้มีเวลาใหช็้อปป้ิงยา่นพารแ์นลวลิเลจ 

09.00-12.15 

( AM TOUR ) 

14.00-17.00 

( PM TOUR ) 

NZD 66 NZD 33 

TOUR-1K Auckland Highlights Tour + Kelly Tarton’s 

รายการทวัรเ์หมือน Tour-1 แต่เพ่ิมบตัรผ่านประตูเขา้ชม Kelly 

Tarlton’s antarctic Encounter and Underwater World เขา้ไป

ดว้ย รวมรถ รบั-ส่ง โรงแรม 

09.00-12.15 - TBA - - TBA - 

TOUR-1TC Spectacular Auckland Tour 

ทวัรช์มเมืองโอ๊คแลนดเ์ต็มวนั โดยรถโคช้และล่องเรือจิบน ้าชา

และกาแฟชมอ่าว, พรอ้มข้ึนชมทิวทศัน์บนหอคอย SKY TOWER 

09.15-16.00 NZD 130 NZD 65 

TOUR-6V Rotorua Day Tour ( Train / Coach ) 

น าท่านเดินทางสู่โรโตรวัโดยรถไฟ GEYSERLAND EXPRESS และ

ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัรม่ร่ืนและความงามของทุ่ง

หญา้ WAIKATO และมุง่สู่โรโตรวั เมื่อเดินทางถึงน าท่านสมัผสักบั

บรรยากาศรม่ร่ืนของ RAINBOW SPRING และชมปลาเทา้วท่ี์มีช่ือ

ของโรโตรวั จากน้ันท่านจะไดพ้บกบัแกะนานาชนิดและชมการ

สาธิตการตดัขนแกะท่ี RAINBOW FARM และน าท่านมุง่หน้าสู่

ศูนยว์ฒันธรรมและบ่อโคลนเดือดของชนเผ่าเมารีท่ี 

WHAKAREWAREWA จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่โอ๊คแลนด์ 

07.45-20.15 - TBA - - TBA - 

TOUR-7R Waitomo and Rotorua Day Trip 

แวะชมความงามภายในถ ้าจะพบหนอนเรืองแสงนับลา้นๆ ตวั

ประดบัประดาอย่างสวยงามเกาะอยูบ่นผนังถ ้า และน าท่าน

เดินทางสู่โรโตรวั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศร่มร่ืนของ 

RAINBOW SPRING และชมปลาเทา้รท่ี์มีช่ือของโรโตรวั จากน้ัน

ท่านจะไดพ้บกบัแกะนานาชนิดและชมการสาธิตการตดัขนแกะท่ี 

RAINBOW FARM จากน้ันน าท่านมุ่งหนา้สู่ศูนยว์ฒันธรรมและบ่อ

โคลนเดือดของชนเผ่าเมารีท่ี WHAKAREWAREWA จากน้ันน า

ท่านเดินทางกลบัสู่โอ๊คแลนด์ 

07.30-20.15 NZD 325 NZD 162.50 
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การเปล่ียนแปลง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงแกไ้ขราคา  หากมีการเปล่ียนรายการตามโปรแกรมท่ีเสนอไวเ้ดิม  ซ่ึงบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้ราบก่อน 

 

การยกเลิก 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าธรรมเนียมดงัน้ี 

   10 %  หากมกีารยกเลิก ภายใน  30 วนั 

   30 % หากมีการยกเลิก ภายใน 14 วนั 

   50 % หากมีการยกเลิก ภายใน 05 วนั 

 100 % หากมีการยกเลิก ภายใน  48 ชม. 

 

การคืนเงิน 

 บริษัทฯ จะคืนเงินใหใ้นกรณีท่ีตวัแทนออกเอกสารก ากบัพรอ้มดว้ย VOUCHER ของบริษัทฯ ชุดเดิม 

 

ความรบัผิดชอบ 

 บริษัทฯ ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการจดัน าเท่ียว  มิอาจรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นไดร้บัทรพัยสิ์น 

ร่างกาย หรือ ค่าใชจ้า่ย อนัเกิดจากภยัธรรมชาติ โจรกรรม จลาจล และเหตุสุดวสิยัอื่น ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ 

เอกสารในการขอวีซ่า 

      หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน พรอ้มส าเนาถ่ายเอกสาร  1  ชุด 

      รูปถ่าย 2 รูป  ขนาด 2 น้ิว 

      ส าเนาทะเบียนบา้น บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้ม)ี 

      ใบรบัรองการท างานของบริษัทฯ ท่ีท างานอยู ่ ส าเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

      หลกัฐานการเงิน  โดยใชส้ าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน 

      ขา้ราชการจะตอ้งมีจดหมายลางานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

      เด็กขอหนังสือรบัรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตวันักเรียน 

      เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบ 

           รบัรองจากมารดา หรือ หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา 

 ใบเปลีย่นช่ือ (ถ้าม)ี 

 ผู้ใหญ่อาย ุ70 ปี จะต้องมใีบรับรองแพทย์ และใบประกนัสขุภาพ (จากบริษัทประกนัภยั) 
      ตัว๋เคร่ืองบิน ระบุวนัเดินทางไปกลบั 

 

หมายเหต ุ

 *  รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

       *  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองนิวซีแลนด ์ หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ 
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