ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

Romantic South Island Tour 7 Days
ไคร้ สท์ เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ ทาวน์ - วานาก้ า
ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์ อลั ไพน์ - ชมปลาวาฬทีไ่ คคูร่า
พิเศษ !!! เมนูก้งุ มังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
09.30 น.

21 – 26 มิถุนายน 2559
14 – 20, 16 – 22 กรกฎาคม 2559

15.30น.
18.55 น.
19.45 น.

กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – ไคร้สท์เชิ รช์
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิ น
สิ งคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสูส่ งิ คโปร์ เทีย่ วบินที่ SQ977
เดินทางถึง สิ งคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่องบิน
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิ รช์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 297

วันสอง

ไคร้สท์เชิ รช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ตนั ้ - ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ

10.30 น.

เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิรช์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์
หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองทีอ่ ยูท่ งุ่ ราบแคนเทอร์เบอร์รที ค่ี นส่วน
ใหญ่มอี าชีพทาฟาร์มเลีย้ งแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่ นได้แวะช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง
ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรัม่ ครีมลาโนลิน หรือจะชือ้ ของฝาก อาทิเช่น
ตุ๊กตาแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทีส่ วยงามและเงียบสงบน้าในทะเลสาบมี
สีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้านม สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสม
กับธารน้าแข็งของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสูท่ ะเลสาบ ชม

เที่ ยง

บริษัท บูทีค เวเคชัน่ จำกัด 230/70 หมูบ่ ้ ำนกลำงเมือง URBANION ซอยลำดพร้ ำว 71 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ ำว เขตลำดพร้ ำว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH

E-MAIL: INFO@BOUTIQUE.CO.TH
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อนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ ทีเ่ จ้าของฟาร์มให้ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้าของใน
การต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และ ใกล้ๆกันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ทเ่ี ล็กทีส่ ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ทย่ี งั คง
ใช้ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยูจ่ ากอดีตจนถึงปจั จุบนั หากท่านเข้าไปด้าน
ในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเท
คาโปและยอดเขาทีส่ วยงามราวกับภาพวาด
นาท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ทีม่ คี วามงดงามดังภาพวาด
่
ให้ท่านแวะจุดชม
วิ วของทะเลสาบทีส่ ามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คกุ้ สวยทีส่ ดุ ของ อุทยานแห่งชาติ
เม้าท์ค้กุ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิรน์ แอลป์ทม่ี ยี อดเขาเม้าท์คกุ้ ทีโ่ ดดเด่นด้วยความสูง
ถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหมิ ะและธารน้าแข็งปกคลุมตลอดปี

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรือ
เที ยบเท่า

วันที่ สาม
เช้า

ทะเลสาบเทคาโป – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือทะเลสาบวาคาที ปู
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนทีร่ าบสูง ผ่านเมือง ครอมเวลล์ เมืองแห่งสวน
ผลไม้ ให้ทา่ นได้แวะซือ้ ผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมือง
ควีนส์ทาวน์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านขึน้ เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์
TSS Earnslaw
1912 ซึง่ เป็ นเรือทีเ่ คยขนถ่านหินในสมัยก่อน และถูกดัดแปลงมาเป็ นเรือรับส่ง
นักท่องเทีย่ วในทะเลสาบวาคาทีปทู โ่ี ดดเด่น ให้ทา่ นได้ชมความงามของทะเลสาบ
วาคาทีปใู นบรรยากาศแสนโรแมนติคโอบท่ามกลางขุนเขาและสายน้าใสสะอาด
พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ
ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็ นการกระโดดบันจีแ้ ห่งแรกของโลกที่
เปิ ดทาการให้นกั ท่องเทีย่ วทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชอ่ื เสียงไปทัวโลกและ
่
เป็ นกิจกรรมทีจ่ ะพลาดไม่ได้เมือ่ ท่านมาเทีย่ วนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วย
ความสูง 43 เมตร สูพ่ น้ื น้าอันใสและเชีย่ วกราดใต้สะพาน หรือท่านจะเลือกนังเรื
่ อ
เร็วเจ็ทโบ๊ททีว่ งิ่ ด้วยความเร็วผ่านโขดหินสูงชันและแม่น้าทีแ่ คบเล็กและหลเชีย่ ว
อย่างตื่นเต้นสุด ๆ (การกระโดดบันจี้ และการนัง่ เรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็ นทัวร์นอก
รายการ สาหรับท่านที ต่ ้องการจะร่วมสนุกกับกิ จกรรมต่างๆ กรุณาติ ดต่อหัวหน้ าทัวร์ เพือ่ จอง
เวลาล่วงหน้ า)
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม COPTHORNE QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ ยง

คา่

วันที่ สี่
เช้า

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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เที่ ยง

คา่

วันที่ ห้า
เช้า

เที่ ยง

คา่

วันที่ หก
เช้า

นาท่านเดินทางสูท่ ะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพทีส่ วยงามระหว่างทางที่
เป็ นภูเขาสูง ผ่านไร่องุน่ ทีน่ ามาผลิตไวน์ทม่ี ชี อ่ื เสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา
แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบทีส่ วยงามโดยมีภเู ขาสูงอยูอ่ กี ฟากหนึ่งของ
ทะเลสาบทีท่ าให้เป็ นเมืองทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงามและน่าอยูอ่ กี เมืองของ
นิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผา่ นทะเลสาบและภูเขาสูงที่
สวยงามเป็ นภาพทีท่ า่ นจะประทับใจตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้าแข็งอีกแห่งหนึ่งทีอ่ ยูในเวสต์แลนด์
เนชันแนลปาร์
่
ก ทีม่ คี วามสวยงามอยูใ่ นเขตปา่ ฝนอี กแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์
ของธารน้าแข็งทีเ่ คลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่าง
ไม่หยุด ธารน้าแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า
ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิ ติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโฮกิ ติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสี
เขียวหรือหยก ชาวเมารีเชือ่ กันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง
และจะนาอานาจมาสูต่ นและครอบครัว อิ สระเชิ ญท่านเลือกซื้อหยก
เพือ่ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ให้ทา่ น
นังรถไฟทรานซ์
่
อลั ไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขา
แอลป์แห่งซีกโลกใต้ทไ่ี ด้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเส้นทางซึง่ โอบล้อมด้วยภูเขา
หิมะและต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลทีส่ วยทีส่ ดุ
สลับกับภูเขาเขียวขจี
และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชืน่ ชมทิวทัศน์อนั งดงามดังภาพวาด
่
เพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั CHRISTCHRUCH CHATEAU ON THE PARK หรือเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิ รช์ – ชมปลาวาฬที่ ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางขึน้ ทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึง่ เป็ นเมือง
ั่
เล็กๆน่ารักริมฝงทะเลทางตะวั
นออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางของ
เมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตัง้ แต่ปี ค .ศ. 1843-1922 และยังเป็ นเมืองทีอ่ ดุ ม
สมบูรณ์ เหมาะสาหรับการเพาะปลูกและเลีย้ งแกะ เมืองไคคูรา่ มีชอ่ื เสียงด้าน
การจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็ นอย่างมาก และยังเป็ นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ทจ่ี ดั ให้
มีทวั ร์ชมปลาวาฬ
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เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที่ เจ็ด
เช้า
12.00 น.
17.40 น.
18.50 น.
20.10 น.

(การออกเรือชมปลาวาฬขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ในกรณี ที่มีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้
บริ ษทั ฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุป๊ ทัวร์ที่จองเอาไว้ และสาหรับเด็กอายุตา่ กว่า 4 ขวบไม่
อนุญาตให้ขนึ้ เรือเพื่อความปลอดภัย )
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านลงเรือยอร์ชลาใหญ่ทม่ี คี วามจุได้ถงึ 40-50 คน สูก่ ลางทะเลเพือ่ เก็บ
เกีย่ วประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พนั ธุส์ เปริ ์ม ซึง่ เป็ นสัตว์ทส่ี ง่า
งามทีส่ ดุ ของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา
นกทะเลหลากชนิด แมวน้า และอาจจะ ยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุท์ ่ี
แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝงั ่ ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชัวโมง)
่
จากนัน้
เดินทางกลับสูเ่ มืองไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิ เศษกุ้งมังกรพร้อม เป๋าฮื้อทะเลใต้
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั CHRISTCHRUCH CHATEAU ON THE PARK หรือเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิ รช์ – สิ งคโปร์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์
เหิรฟ้าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ ยวบินที่ SQ 298
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลีย่ นเครือ่ งบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ ยวบินที่ SQ 978
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
*******************************

อัตราค่าบริ การ
กาหนดการเดิ นทาง

21 – 26 มิ ถนุ ายน 2559
14 – 20, 16 – 22 กรกฎาคม 2559
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