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Lobster Thermidor

Restaurant

THE HELICOPTER LINE MOUNT COOK



10.15 น.     พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ทางเขา้ ชั้น 4

ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบิน

สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) พบเจา้หนา้ท่ีและหัวหนา้ทัวร์

ของบริษทัไรนน์ิช ทราเวล จะคอยดแูลและอ านวย

ความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเคร่ือง เพ่ือใหบ้ริการ       

ท่านตลอดการเดินทาง

12.15 น.     ออกเดินทางสู่ สิงคโปร ์เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง โดย 

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบิน SQ 975

15.45 น.     ถึงสิงคโปร ์ เปลี่ยนเคร่ืองบินสู่ เมืองไครสตเ์ชิรช์

เท่ียวบิน SQ 297

กรงุเทพฯ – สิงคโปร์

DAY 1

CRIRSTCHURCH



10.40 น.    ถึงท่าอากาศยาน เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ เมืองท่ีไดร้บั

อิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ ใหญ่และเก่าแก่ ท่ีสดุของ

เกาะใต ้ประเทศนิวซีแลนด ์มีแม่น า้เอวอนไหลผ่านตัว

เมืองมีความร่มร่ืนของถนนทกุสาย  มีสวนดอกไม้

สวยงามอยู่ทัว่เมืองไปหมด จนไดร้ับการขนานนามว่า  

เป็น Garden City of the World  

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารจีนก ุง้มงักร

เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ – โบทานิคการเ์ดน้ – สวนพฤกษชาติแฮกลยี์ -

ทะเลสาบเทคาโป – โบสถข์องคนเลี้ยงแกะแสนดี 

บ่าย ชมความงามของแม่น า้เอวอน แวะถ่ายรปู

ท่ี แคชเมียร ์ฮิลล ์ ชมสวนพฤกษศาสตร์

โบทานิคการเ์ดน้  สวนพฤกษชาติแฮกลีย์

( BOTANIC  GARDEN & HAGLEY PARK )      

ชมดอกไมพ้ันธุไ์มป้ระดบั

DAY 2

BOTANIC  GARDEN & HAGLEY PARK 

CRIRSTCHURCH



เด ินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO

LAKE) ทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า 

ทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ไดร้ับการยกย่องให้

เป็นทะเลสาบที่สวยที่สดุในนิวซีแลนด์ เมื ่อ

แสงอาท ิตยต์กกระทบสะทอ้นกบัผ ิวน ้า

สารละลายและแร่ธาตตุา่งๆ ที่น า้ชะลงมา

ระหว่างทาง ไหลลงมาจากยอดเขาช ่วย

สรา้งโทนสีฟ้าสวยๆ ใหก้บัทะเลสาบแห่งนี้ 

ชม .โบสถข์องคนเลี้ยงแกะแสนดี (CHURCH OF 

THE GOOD SHEPHERD) เป็นโบสถห์ลงัเล็กที่สดุใน

นิวซีแลนด ์ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคลา้ย

กระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป ชื่อของโบสถ ์ไดม้าจาก

ค าท่ีใชเ้รียก ‘พระเยซ’ู ว่าเป็นคนเลี้ยงแกะที่แสนดี ตาม

คติในพระคมัภีรใ์หม่ของคริสตศ์าสนา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ Rakinui Restaurant 

TEKAPO LAKE

CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD

TEKAPO LAKE



พกัท่ีโรงแรม PEPPERAS BLUE WATER HOTEL หรอืเทียบเท่า



10.40 น.  เดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติ

เมา้ทค์ ุก้ อยู ่บร ิเ วณเท ือก เข า

เซาทเ์ทิรน์แอลป์ ผ่านชมทะเลสาบ

พคูากิ (LAKE PUKAKI) เหนือยอด

เขามีหิมะและธารน า้แข็งปกคลมุ

ตลอดปี นัง่เฮลิคอปเตอรข้ึ์นส ู่

ยอดเขาเมา้ทค์ ุก๊ สมัผสั

อทุยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก๊จากทอ้งฟ้า  

เ พ ล ิด เ พ ล ิน ก บั ก า ร ผ จญภ ยั

ชมทิวทัศน ์ตลอดเสน้ทางของ

อทุยานแห่งชาติ

อทุยานแห่งชาติเมา้ทค์ ุก้ – นัง่เฮลิคอปเตอรข้ึ์นส ูย่อดเขาเมา้ทค์ ุก๊   

เมืองโอมารามา่ – ฟารม์ปลาแซลมอน - เมืองควีนสทาวน ์–

BUNGY JUMP -นัง่เรอืเจ็ทโบท๊

DAY 3

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

THE HELICOPTER LINE MOUNT COOK

MT.COOK NATIONAL PARK



บ่าย   น าชม ฟารม์ปลาแซลมอน  การเลี้ยงนี้

เพ่ือการผสมพันธุแ์ละขยายเป็นการคา้  เดินทางสู่ 

เมืองควีนสทาวน ์(QUEENSTOWN) เมืองเล็กๆ

ที่มีเสนห่เ์ป็นเมืองตากอากาศริม ทะเลสาบวาคาติ

ปูที ่สวยงามและม ีชื ่อ เส ียงที ่สดุ ในน ิวซ ีแลนด ์

เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยกิจกรรมทั้งกีฬา, การผจญ

ภัยที่โลดโผนทา้ทายความสามารถมากมายที่รอให้

คณุสัมผสั  

เดินทางสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ท่ีสภาพ 

ภมูิประเทศรายลอ้มดว้ยภเูขาสงูสลบัทุ่งกวา้ง 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน

ณ ภตัตาคารบารบี์คิวนิวซีแลนด์

OMARAMA

MT. COOK ALPINE  SALMON 

SALMON SASHIMI



ชมการกระโดด BUNGY JUMPกีฬาทา้ความหวาดเสียวที่มีตน้

ก าเนิดท่ีประเทศนิวซีแลนดจ์ากสะพานคาวารัว ซ่ึงเป็นแห่งแรกของ

โลกท่ีเปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวไดท้ ากิจกรรมอันนา่ตื่นเตน้จนมี

ชื ่อเสียงไปทัว่โลก ดว้ยการกระโดดจากสะพานที่มีความสงู 43 

เมตร สู่พื้นน า้อันใสและเชี่ยวกราดใตส้ะพาน (ค่าบริการ BUNGY 

JUMPไม่รวมอยู่ในรายการ)  

นัง่เรือเจ็ทโบ๊ท (SHOTOVER JETBOAT) อันนา่ตื่นเตน้ระทึกใจกบั

การนัง่ เรือผาดโผน พบกบัประสบการณใ์หม่ที ่ทั ้งตื ่นเต น้และ

หวาดเสียวในขณะท่ีเรือพาท่านลดัเลาะไปตามแม่น า้ผ่านโขดหินที่ย่ืน

ออกมา โดยคนขบัผูช้  านาญ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ Rata Restaurant

(รับประกันความอร่อยระดบั RHINISH GOURMET RESTAURANT)

ชิมอาหารจากภตัตาคารไฟน์ ไดนิ้งอันดบัหนึ่งของนิวซีแลนด ์โดยเชฟท่ีมีชื่อเสียงอันดบัหนึ่ง 

เนน้การท าอาหารโดยใชว้ัตถดิุบจากธรรมชาติในนิวซีแลนด ์

พักท่ีโรงแรม CROWNE PLAZA  QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

BUNGY JUMP

SHOTOVER  JETBOAT



เดินทางสู่ วนอทุยานแห่งชาติฟยอรด์แลนด ์ หนึ่งในบรรดาอทุยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก

ธรรมชาติคงธรรมชาติเหมือนในสมยับรรพกาลสายน า้ตกไหลจากเบื้องบนกว่าพันฟิต สู่หบุเขาท่ี

เต็มไปดว้ยป่าไมท่ี้มิเคยถกูแตะตอ้งฟยอรด์ จนไดช้ื่อว่าเป็นขมุทรัพยค์วามงดงาม

อทุยานแห่งชาติฟยอรด์แลนด ์- ลอ่งเรอื มิลฟอรด์ซาวน ์ 

เมืองควีนสท์าวน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  

ล่องเรือมิลฟอรด์ซาวน์

DAY 4

FIORDLAND NATIONAL PARK

MILFORD SOUND



ค า่     รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารล็อปสเตอร ์  

(รับประกนัความอร่อยระดบั RHINISH GOURMET RESTAURANT)

พักท่ีโรงแรม CROWNE PLAZA  QUEENSTOWN HOTEL  หรือเทียบเท่า

ล่องเรือชมธรรมชาติอันงดงาม  ชมยอดเขา MITRE PEAK ปกคลมุดว้ยหิมะขาวโพลนทอดเงา

ลงในทอ้งน า้อันกวา้งไกล ชมธารน า้ลอดแคสซัมและกระแสน า้ตกท่ีไหลลงมาจากหนา้ผาสงูลงสู่

หบุเหวเบ้ืองล่าง จากนัน้เดินทางกลบั เมืองควีนสท์าวน ์

MITRE  PARK

LOBSTER THERMIDOR

MITRE  PARK



เรอืกลไฟโบราณ – ฟารม์พ้ืนเมือง – กิ๊ปสตนั วาเลย ์- กระเชา้ลอย

ฟ้ายอดเขาบอ๊บพีค– เลน่เครือ่งเลน่ LUGE

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

น าชม เรอืกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน า้ ปัจจุบันมี

อายมุากกว า่ 100 ปี ไดร้บัสมญานามว่า “ Lady 

of the Lake ” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซ่ึงเป็นเรือท่ี

เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ชมความงามของ

ทะเลสาบวาคาทีปูในบรรยากาศท่ามกลางขนุเขา

และสายน า้ใส จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม(หากเรือ

กลไฟโบราณ ปิดซ่อมประจ าปี เราจะใชเ้รือเล็กล่อง

ไปท่ีวอลเตอร์พีคฟาร์ม) ชม ฟาร์มพ้ืนเมือง 

เลือกซ้ือสินคา้จากรา้นคา้ ซ่ึงจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

จากแกะ พรอ้มชมการท างานสนุขัเลี้ยงแกะ สาธิต

การตดัขนแกะ

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ 

Gibbston Valley Winery Restaurant 

บ่าย  ชม ก๊ิปสตัน วาเลย ์ แหล่งผลิตไวน์ท่ีมีชื่อเสียง

อันดับหนึ่งของเกาะใต ้  เข ้าชมโรงบ่มเก็บไวน์ , 

ขบวนการเก็บเกี่ยว ขัน้ตอนผลิต จนกระทัง่ถึงการ

ชิมไวน์ เทสต์ติ้งไวน์ชนิดต่างๆ ท่ีมีชื่อเสียงของ

กิบสต์ัน้ วาเลย์

DAY 5

GIBBSTON VALLEY

Twin Screw Steamer Earnslaw

GIBBSTON VALLEY



ค า่   รบัประทานอาหาร ณ Botswana Butchery Restaurant 

พกัที่โรงแรม CROWNE PLAZA  QUEENSTOWN HOTEL  

หรือเทียบเท่า

น าขึ้น กระเชา้ลอยฟ้า (GONDOLA) สู่ ยอดเขาบ๊อบพีค  BOB’S PEAK ในความสงูระดบั 700 เมตร

ท่านจะไดเ้ห็นภมูิประเทศท่ีสวยงามของเมืองควีนสท์าวนท์ั้งหมด มีทะเลสาบวาคาติปูสีฟ้ าเทอควอยซ์ท่ี

ยาวท่ีสดุในประเทศ เล่นเคร่ืองเล่น LUGE ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นท่ีจะลื่นไหลมาตามไหล่เขา เป็นความมนัสท่ี์

ท่านจะไม่ลืมเลือน ท่านสามารถเดินเล่น ชมเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ

มากมาย

GONDOLA TO BOB’S PEAK

LUGE

FINE DINING SEAFOOD



ทะเลสาบวานาคา – เมืองฮาสต ์– ธารน ้าแข็งฟ็อก กลาเซียร ์–

ฟรานซโ์จเซฟ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

เดินทางสู่ ทะเลสาบวานาคา (LAKE WANAKA)

ทะเลสาบท่ีใหญ่และสวยอีกแห่งหนึ่งของเกาะใต ้

และเป็นสถานท่ี ท่ีชาวกีวีชอบมาพกัผอ่นในวันหยดุ

น า  สู่  เ มืองฮาสต์ (HAAST) ซ่ึ ง แต่ เ ดิ ม ใช ้

เป็นเสน้ทางการเดินทางของชาวเมารีท่ีเดินทางเป็น

เดือน และ  ตอ่สูก้บั สภาพอากาศหนาวเย็นเพ่ือ

แสวงหาแหลง่ก าเนดิหินสีเขยีว 

DAY 6

LAKE  WANAKA

LAKE  WANAKA

HAAST CITY



เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ

ภตัตาคารแบบบฟุเฟต์

บ่าย      เดินทางสู ่ฟรานซโ์จเซฟ 

( FRANZ JOSEF ) ชมความงาม

ของกลาเซียร ์ธารน า้แข็งกดัเซาะ 

เป็นทางที่สามารถยืนมองชมความ

สวยงามไดจ้ากจดุ  ชมวิว  

เขา้ส ู ่ธารน ้าแข็งฟ็อกกลาเซียร ์ 

( FOX GLACIER ) ชมความงาม

ของกลาเซียร ์ธารน า้แข็งกดัเซาะ               

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ 

ภตัตาคารนิวซีแลนด์

FRANZ JOSEF

FRANZ  JOSEF

FOX GLACIER



พกัท่ีโรงแรม HOTEL  SCENIC HOTEL FRANS JOSEF GLACIER 

หรอืเทียบเท่า



เมืองพนูาคาคิ – PANCAKE ROCK – เมืองเกรยเ์มา้ท–์นัง่

รถไฟสายทรานอลัไฟน์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองพนูาคาคิ เขา้ชม PANCAKE ROCK ความงามธรรมชาตอินัเกิดจาก

กระแสน า้พดัสูโ่ขดหินเป็นเวลานานนบัหมื่นๆ ปี   เดินทางสู ่เมืองเกรยเ์มา้ท์ (GREYMOUTH) 

เมืองที่ ใหญ่ท่ีสดุทางฝัง่ตะวันตกของเกาะใตต้ดิกบัชายฝัง่ ในอดีตเคยเป็นเมืองที่นกัแสวงโชค

มาตัง้หลกัแหลง่เพ่ือขดุทองค าในยคุตืน่ทอง

เที่ยง   รบัประทานอาหารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคารนิวซีแลนด์

DAY 7

GREYMOUTH

PANCAKE ROCKS



บ่าย    เดินทางสู่สถานีรถไฟ    ส ู่เสน้ทาง WEST COAST นัง่รถไฟสาย

ทรานอัลไฟน์ (TRANZALPINE) สู่ ARTHUR PASS NATIONAL

PARK รถไฟสาย ท่องเท่ียวท่ีส าคญั 1 ใน 3 ของโลก สมัผสักบั

ธรรมชาติท่ียากจะลืมเลือน รถไฟจะแล่นผ่านขนุเขาท่ีถกูปกคลมุ

ไปดว้ยหิมะและธารน า้แข็ง ร่มร่ืนในบรรยากาศของป่าไมใ้นฤดู

ใบไมร้่วง   ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีตดักบัสีธรรมชาติ  เมืองไครส้ทเ์ชิรช์

ค า่          รบัประทานค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย

TRANZALPINE 

TRANZALPINE



พกัท่ีโรงแรม NOVOTEL  HOTEL  หรอืเทียบเท่า



ไครสเ์ชิรช์– สิงคโปร–์ กรงุเทพ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

หลงัอาหารน าสู่ท่าอากาศยานเมืองไครส้ท์เชิรช์

12.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน SQ 298  เหินฟ้าสู่

สิงคโปร์

17.40 น.     ถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี ประเทศ

สิงคโปร ์ใหท้่านแวะพัก เพ่ือรอเปลี่ยนเท่ียวบิน

18.35 น.     เดินทางตอ่ดว้ย SQ 978 สู่ กรงุเทพฯ

20.00 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ

DAY 8


