กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
……. น.

……. น.

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – ไคร้ สท์ เชิร์ช (นิวซีแลนด์ )

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ ไคร้ สท์ เชิร์ช โดยเทีย่ วบินที่ ……………..

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
15.20 น.

(1)

(2)

ไคร้ สท์ เชิร์ช (เกำะใต้ ) – เทคำโป

คณะเดิ นทางถึ งสนามบินเมืองไคร้ สท์เชิ ร์ชเกาะใต้ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิ วซี แลนด์ (ประเทศ
นิวซี แลนด์ ห้ำมนำอำหำรสดทุกชนิด และอำหำรแห้ งบำงชนิ ดเข้ ำประเทศ กรุ ณำสอบถำมหัวหน้ ำทัวร์ ก่อน
นำเข้ ำ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเปลี่ยนพาหนะเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศ นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ ตัน เมืองที่อยูท่ ุ่งราบแคนเทอร์ เบอร์ รีที่คนส่ วนใหญ่มีอาชี พทาฟาร์ ม
เลี้ยงแกะ หรื อฟาร์ มวัว ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพสองข้างทางตามอัธยาศัย
นาท่านแวะช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว ของที่
ระลึ กสัญลักษณ์ ของนิ วซี แลนด์ จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองเทคำโป
เมืองเล็กๆ ริ มทะเลสาบที่สวยงามน้ า ทะเลสาบเทคาโปมีสีเขียวอมฟ้ า ที่
เรี ยกว่า ทะเลสาบสี เทอร์ ควอยส์ ครอบคลุมพื้นที่ 83 ตารางกิโลเมตร และที่
ระดับความสู ง 700 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเลผืนน้ ามีสีเขียวอมฟ้ า สี พิเศษนี้ เกิดจากแร่ ธาตุผสมกับธารน้ าแข็ง
ของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ ทะเลสาบจึงเป็ นภาพที่สวยงาม

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เทีย่ ง

เทคำโป – ควีนส์ ทำวน์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม อนุสำวรีย์สุนัขต้ อนแกะ ที่ถือว่าเป็ นผูช้ ่วยในการต้อนฝูงแกะให้แก่ชาวนิวซี แลนด์ที่ทาปศุสัตว์ใน
ท้องทุ่งกว้าง ชมโบสถ์ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์
หลังเล็กๆ ที่ยงั ใช้ประกอบพิธีการต่างๆ จนถึงปั จจุบนั เมื่อท่านเข้าไปใน
โบสถ์ให้ท่านตะลึงกับความงดงามของทะเลสาบ เมื่อมองผ่านหน้าต่าง
ของโบสถ์ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม นาท่านเดิ นทาง ชม Mount
cook ทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้ า ซึ่ งสี พิเศษนี้ เกิดจากแร่ ธาตุ ที่ละลายอยู่
ในน้ าสะท้อนกับแสงอาทิตย์ทาให้ดูงดงามแปลกตายิ่งนัก ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวอันสวยงามของ
ทะเลสำบพูคำกิ PUKAKI ทะเลสาบที่สวยจนได้ชื่อว่า Million Dollar View โดยมียอดเขาเม้าท์คุ๊ก ที่มีความ
สู งถึง 3,753 เมตร มีหิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี เป็ นเทือกเขาที่สวยและมีชื่อเสี ยงที่สุดใน
นิวซีแลนด์ อยูท่ ่ามกลางเทือกเขาแอลป์ และยังเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในนิวซี แลนด์ ในยามท้องฟ้ าสดใส ท่าน
สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุก๊ ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งชาวเมารี เรี ยกว่า “โอโรรังกี”้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ เพื่อแวะชิ มและเลือกซื้ อผลไม้สด ๆ จากไร่ ณ สวนผลไม้ Mrs. Jone
Fruitstall จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้ ำกอนโดล่ ำสู่ ยอดเขำบ็อบส์ พีค ท่านจะ
ได้สั ม ผัส ความสวยงามของเมื องควีนส์ ท าวน์ ท้ งั เมื องในมุ ม สู ง ที่ ท่ า นจะ
มองเห็นอาคารบ้านเรื อนที่ปลูกสร้างตามไหล่เข้าพร้อมกับทะเลสาบวาคาที
ปูที่สวยงามด้านล่างพร้อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะในฤดูหนาว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

(4)

ควีนส์ ทำวน์ – ล่องเรือกลไฟ – วอลเตอร์ พคี – ขึน้ ยอดเขำบ๊ อบพีค

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อนั่งเรือกลไฟโบรำณ TSS Earnslaw เรื อกลไฟที่มีอายุเกือบร้อยปี ที่
ใช้ในการขนถ่ านหิ นในสมัย ก่ อน และได้ดดั แปลงมาเป็ นเรื อสาหรั บท่อง
เทียว ชมทิวทัศน์อนั งดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและเมืองควีนส์ ทาวน์ ที่
สวยงามโอบล้อมด้วย ขุนเขาในบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรื อ เดินทางถึง
วอลเตอร์ พีค ฟำร์ ม (Walter Peak Farm) ฟาร์ มที่มีอายุยาวนานที่ได้เลียง
แกะหลายพันธุ์ ให้ท่านได้ชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ และโชว์สุนัขต้อนแกะในบรรยากาศแสนสวยริ ม
ทะเลสาบวาคาทีปู
รับประทำนอำหำรกลำงวัน บำร์ บีคิวในฟำร์ ม

บ่ ำย

ค่ำ

นาท่านนัง่ เรื อกลับ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Bungy Jump กีฬาท้ามฤตยูที่โด่งดังที่สุดในโลกถือกาเนิ ดแห่ ง
แรกในประเทศนิ วซี แลนด์ ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ท่านสามารถทดลองกระโดดได้ดว้ ยตนเอง (ค่ ำกระโดด
Bungy Jump ไม่ รวมอยู่ในรำยกำร ถ้ ำสนใจกรุ ณำติดต่ อหัวหน้ ำทัวร์ ) ก่อนเดินทางสู่ เมือง ควีนส์ ทำวน์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เทีย่ ง

ควีนส์ ทำวน์ – วำนำกำ – ฟ๊ อกซ์ กลำเซียร์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองวำนำกำ (Lake Wanaka) เมื องเล็กๆ ริ มทะเลสาบวานากาให้ท่านได้แวะชมและ
ถ่ายรู ปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศนิ วซี แลนด์ จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง ฟ๊ อกซ์
กลำเซียร์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางต่อไปยัง ฟ๊ อกซ์ กลำเซียร์ อย่างใกล้ชิดซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตอุทยำนแห่ งชำติเวสต์ แลนด์ เนชั่ นแนล
ปำร์ ค Westland National Park (ท่ ำนสำมำรถเลือกสนุกสนำน
กับกำรนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมยอดเขำ ไม่ รวมอยู่ในค่ ำทัวร์ ถ้ ำ
ท่ ำ นสนใจกรุ ณ ำติ ด ต่ อหั ว หน้ ำทั ว ร์ ) ให้ ท่ า นได้ ช มความ
มหั ศ จรรย์ข องธารน้ า แข็ ง อัน งดงาม ที่ เ คลื่ อ นตัว ลงมาอย่ า ง
ต่ อเนื่ อ งตลอดทศวรรษ และยัง เคลื่ อนตัวอย่า งไม่ หยุด ยั้ง ธาร
น้ าแข็งสี ขาวระยิบระยับสลับกับสี เขี ยวมรกตอันงดงามประดับและเดิ นทางผ่านเส้ นทางฮาสพาส สู่ เมือง
(Haast) ซึ่ งแต่เดิ มใช้เป็ นเส้ นทางการเดิ นทางของชาวเมารี ซึ่ งเดิ นทางเป็ นแรมเดื อน และต่อสู ้กบั สภาพ
อากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่ง กาเนิ ดหยก (GREEN STONE) ที่สองข้าง ทางเต็มไปด้วยป่ าเฟิ ร์ นยักษ์ที่
เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(5)

(6)

ทรำนซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์ เพรส – ไคร้ สทเชิร์ช

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง เกรย์ เม้ ำท์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่ งตะวันตก เคยเป็ นเมื องที่นกั แสวงหาโชคตั้งหลัก
แหล่ ง เพื่ อขุดหาทอง ระหว่า งทางผ่า น เมืองโฮกิติกะ (Hokitika) เมื อ ง
ศูนย์กลาง การผลิ ตหิ นสี เขียวหรื อหยก ชาวเมารี เชื่ อกันว่า หิ นสี เขี ยวนี้ จะ
ช่ วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนาอานาจ มาสู่ ตนและครอบครัว ให้
ท่านได้เลื อกซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก (หำกจะดีต้องให้ คนอื่นซื้อให้ หรื อซื้อให้
คนอืน่ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟ ทรำนซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์ เพรส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

13.45 น.

15.57 น.

ค่ำ

(โดยประมาณ)ออกเดินทางโดย รถไฟทรำนซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์ เพรส ที่
สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป เป็ นรถไฟสายเดี ยว ที่ เชื่ อมผ่าน
เทื อ กเขาต่ า งๆ ถึ ง 8.5 กม. ใช้ เ วลา ก่ อ สร้ า ง นานถึ ง 15 ปี ชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามที่สุดใน นิ วซี แลนด์ ซึ่ งโอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะ
สลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ าตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของ
หิมะ บนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
(โดยประมาณ) คณะเดินทางถึง สถำนีรถไฟอำเธอร์ พำส Arthur’s Pass สถานี ระหว่างทาง รถโค้ชปรับ
อากาศรอรับท่าน จากนั้นนาท่านเดินทางลัดเลาะไปตามหุ บผาเบิร์ก
พาส ผ่านเมืองแฟร์ ลี่, เมื องเจราลดี น ในเขตทุ่งหญ้าแคนเทอเบอรี่
ศูนย์กลางการทาฟาร์ มปศุ สัตว์จานวนนับล้านตัวสู่ ตัวเมืองไคร้ สท์
เชิ ร์ช ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ธรรมชาติอนั งดงามของ
ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีประชากรเพียง 4 ล้านคน แต่มีแกะถึงกว่า 60 ล้านตัว ตามเทือกเขาต่างๆ จึงเหมือนปุย
นุ่นอันแปลกตา
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
…….. น.
…….. น.

(7)

แอชเบอร์ ตัน – ไคร้ สท์ เชิร์ช – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านชมสวนสำธำรณะแฮกลีย์ ศำลำว่ ำกำรประจำเมือง ชม
ความงามของ แม่ น้ำเอว่ อนที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่าน
จะได้เห็นคนถ่อเรื อไปตามสายน้ าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิ วระย้าอยูเ่ หนื อน้ า
เหมื อนในสวนสาธารณะกลางเมื องผูด้ ี ไม่มีผิด จากนั้นนาท่านเที่ยวชม
สวนพฤกษศำสตร์ สวนที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึกก่อนที่จะนาท่านเดินทางกลับ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ ……………..
คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมโิ ดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ จำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

