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เยือน เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
***************************

เส้ นทาง

กรุ งเทพฯ - ไคร้ สท์ เชิร์ช – อะคารัว ชมเมือง – ฟาร์ ม อัลปากา – ไคร้ สท์เชิร์ช
มาลาเมอเรอ – ไร่ องุ่นและไร่ บ่มไวน์ แบรนคอต - มาโอเบียร์ - เบลนไฮม์ – เนลสั น
WOW แกลเลอรี่ – เนลสั น – เกรย์เม้ าท์ – พูนาไกกิ - โฮกิติกะ – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
ทะเลสาบโมธีสัน รีแฟลคชั่น– ทะเลสาบวานาคา – ทะเลสาบฮาวีอา
เปลีย่ นประสบการณ์ โดยการขับรถเอง - ควีนส์ ทาวน์ – แอร์ โรว์ทาวน์ – ล่องเรื อ เอสเอส
วอลเตอร์ พคี - ไฮคันทรีฟาร์ ม - ครอมเวลล์ – โอมาราม่ า – เม้ าท์ ค้ ุก – ทะเลสาบเทคาโป
แอชเบอร์ ตัน – ไคร้ สท์เชิ ร์ช - กรุ งเทพฯ

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

วันแรกของการเดินทาง
17.50

19.50

เชิญทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5
แถว L เคาน์เตอร์ สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าที่เวิลด์ไวด์ฮอลิเดย์สฯ คอยต้อนรับก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ไคร้ สเชิร์ช โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 418
(อาหารค่า เช้ าและกลางวันวันรุ่ งขึน้ บนเครื่ องบิน)

วันทีส่ องของการเดินทาง
14.20

กรุ งเทพฯ – ไคร้ สเชิร์ช

ไคร้ สท์เชิร์ช – อะคารัว ชมเมือง – ฟาร์ ม อัลปากา –ไคร้ สท์ เชิร์ช

ถึงเมืองไคร้ สท์ เชิร์ช เกาะใต้ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิวซี แลนด์
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว มอบเวลาให้ท่านเปลี่ยนแปลงอิริยาบถอย่าง
สบายๆและปรับตัวให้เข้ากับเวลาและภูมิอากาศของประเทศนิซีแลนด์
(เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 6 ชัว่ โมง อุณหภูมิประมาณเดือนมีนาคมประมาณ 12 องศาเซลเซี ยส )
รถโคชปรับอากาศที่รอรับนาท่านเดินทางสู่ เมืองอะคารัว
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เมืองที่มีชื่อเสี ยง และเก่าแก่ที่สุดในเขตแคนเทอร์ เบอรี่ สร้างขึ้นโดยชาว
ฝรั่งเศสที่เข้ามาตั้งรกรากกลุ่มแรกในปี 1840 สิ่ งปลูกสร้างและสถาปั ตยกรรม
ต่างๆ มีลกั ษณะแบบฝรั่งเศส ร้านค้าหรื อ ชื่อถนนภายในเมืองยังเป็ นภาษา
ฝรั่งเศส สิ่ งหนึ่งที่ข้ ึนชื่ อของที่นี่คือ ร้านขายเครื่ องประดับ
ที่ทาจากหิ นสี และเครื่ องประดับที่ทาจากเปลือกหอยเป๋ าฮื้อ
ต่อจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มเลีย้ ง อัลปากา
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
ฟาร์มอัลปากาขนาดใหญ่ ติดกับทะเลอะคารัวที่มีสีฟ้าเข้ม
ชมความน่ารักของเหล่าอัลปาก้าน้อยใหญ่ มีขนปุยและนุ่ม ให้ท่านใกล้ชิด
จับขน ลูบคอ ให้อาหาร หรื อถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึก
“อัลปากา”เป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กินพืชเป็ นอาหาร อยูใ่ นตระกูลอูฐ มีขนหนานุ่มและสวยงาม
มีตน้ กาเนิ ดในแถบอเมริ กาใต้ ชาวอินคานิยมนาขนมาใช้ เรี ยกว่า “เส้นใยจากพระเข้า”
อัลปากา มีอยูส่ องสายพันธุ์ คือ Suri และ Huacaya ซึ่ งแตกต่างกันที่ลกั ษณะของขน Suri มีขนยาว
และนุ่มเหมือนเส้นไหม ส่ วน Huacaya มีลกั ษณะเหมือนขนปุกปุยเหมือนกับก้อนเมฆ
ซึ่ งทั้ง 2 สายพันธุ์ มีความสู งโดยเฉลี่ย 125 เซนติเมตร และอายุต้ งั แต่ 15-20 ปี ชอบอยูร่ วมกันเป็ นฝูง
มีนิสัยแตกต่างกัน ราคาเริ่ มต้นตั้งแต่หลักแสนถึงหลักหลายล้านบาทต่อตัว หลังจากนั้นเดินทางกลับ
ไคร้ สท์เชิร์ท

ค่า

อาหารค่า ที่ภตั ตาคาร
พักโรงแรม ใน ไคร้ สท์เชิร์ท

วันทีส่ ามของการเดินทาง
08.00

12.00

ค่า

ไคร้ สท์เชิร์ท – MARLBOROUGH – สวนองุ่นและโรงบ่ มไวน์
โรงเบียร์ มาโอ – BLENHEIM
อาหารเช้าที่โรงแรม
ช่วงเช้านาท่านเดินทางสู่ เขตมาร์ ลโบโรว์ (Marlborough)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
แหล่งปลูกไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสี ยงมากที่สุดของบริ เวณนี่
ผูป้ ระกอบการกิจการไร่ ไวน์เกือบ 50 แห่ง ไร่ ไวน์มอนทาน่า
เป็ นเจ้าแรกที่นาองุ่นพันธุ์ดีมาปลูกในท้องที่น้ ี เมื่อช่วงทศวรรษที่ 1970
นาท่านสู่ ไร่ ไวน์ Brancott Vinevard ผูผ้ ลิตไวน์รายใหญ่ที่สุดในนิวซี แลนด์ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตไวน์ ประวัติความเป็ นมา ไวน์ของที่นี่เป็ นไวน์ช้ นั ดีระดับพรี เมี่ยม ซึ่ งใส่ ใจตั้งแต่
การปลูกองุ่นพันธุ์ดี และกักเก็บด้วยภูมิอากาศที่คงที่ มอบเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับการทดลอง
รสไวน์นานาชนิดในบรรยากาศร่ มรื่ นในสวนสวยบนเนินเขาที่มองเห็นไร่ องุ่นกว้างสุ ดแนวสายตา
อาหารกลางวันในไร่ ไวน์ พร้อมไวน์ไม่อ้ นั
นาท่านเดินทางต่อสู่ Moa Beer Brewing
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)
มอบเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับการชิมเบียร์ ในระดับ Super Premium ที่ได้รับรางวัลมาแล้วอีกครั้ง และ Cider
ต่อจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงเครื่ องบินโบราณ Omaka Aviation Heritage Centre
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)
ชมเครื่ องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ในการสะสมของ Sir Peter jackson’s จากรุ่ นสู่ รุ่น
ชมวีดีทศั น์ เกี่ยวกับการจาลองเหตุการณ์เกี่ยวกับสงครามโลก ชมอุปกรณ์ เครื่ องมือต่างๆอีกด้วย
จากนั้นเดินทางสู่ เมือง Havelock
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
เมืองแห่งหอยแมลงภู่ เมนูอาหารที่นิยมสั่งกันมีอยูส่ องอย่างคือ หอยย่าง และหอยนึ่ง
หอยแมลงภู่ยา่ งเสิ ร์ฟโดยแกะฝาออกเหลือเพียงฝาเดียว จึงสามารถนาไปย่าง แล้วใส่ ครื่ องปรุ งแบบต่างๆ
ส่ วนหอยแมลงภู่น่ ึงทั้งตัว ก่อนยกเสิ ร์ฟมาเป็ นหม้อ เพื่อให้ชิมทั้งน้ าและเนื้ อพร้อมๆ กัน
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร THE MUSSEL POT
พักโรงแรม ในเบลนไฮม์

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
08.00

12.00

ค่า

อาหารเช้าที่โรงแรม
เช็คเอ้าท์จากโรงแรมแล้วนาท่านเดินทางสู่ เมือง เนลสั น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เมืองนี่ อยูบ่ นตอนเหนื อของเกาะใต้ เป็ นเมืองที่มีความสวยงามและสภาพภูมิอากาศที่เย็น เป็ นหนึ่งในเมือง
ที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซี แลนด์ สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองคือโบสถ์ประจาเมือง ทราพัลการ์ สแควร์
เป็ นจุดเริ่ มต้นถนนทราพัลการ์ สายหลักของเมือง
ต่อจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ โลกแห่ งศิลปะที่
“World of Wearable Art and Classic Cars Museum Houses”
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานจากเทศกาลรางวัลโลกแห่ ง
ศิลปะที่สะสมได้มีข้ ึนทุกปี และมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก เทศกาลนี้
เริ่ มต้นในปี 1987 เป็ นเพียงกิจกรรมโฆษณาหอศิลป์ แห่งหนึ่งในเมือง
ปั จจุบนั เป็ นเทศกาลต่อเนื่ องหลายวันที่ดึงดูดนักออกแบบจากหลายประเทศมาเข้าร่ วมงาน
เป็ นการยากที่จะตัดสิ นว่าเครื่ องแต่งกายที่มาประชันกันนั้นเป็ นแฟชัน่ ศิลปะ ประติมากรรม
หรื อสถาปั ตยกรรม ทาให้มีผลงานหลายๆ ชิ้นมีเอกลักษณ์ ได้ตื่นตาตื่นใจกับรถยนต์คลาสสิ ก
ที่จดั แสดงไว้สาหรับผูท้ ี่มีใจรักรถเก่าๆ หาดูได้ยากในปั จจุบนั
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้วนาท่านไปยังย่านขายสิ นค้าของเมืองและมอบเวลาให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
ที่จะเลือกหาสิ นค้าพื้นเมืองหรื อของที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักโรงแรม ในเมืองเนลสั น

วันที่ห้าของการเดินทาง
08.00

BELENHEIM – NELSON – WOW GALLERY – เนลสั น ชมเมือง

เนลสั น – เกรย์เม้ าท์ – พูนาไกกิ – โฮกิติกะ – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

อาหารเช้าที่โรงแรม
ช่วงเช้านาท่านเดินทางสู่ พูนาไกกิ (PUNAKAIKI)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
ชาวนิวซี แลนด์เรี ยกว่า หิ นแพนเค้ก บริ เวณริ มทะเลแห่งนี้ เป็ น
หิ นปูนซึ่ งถูกกระบวนการธรรมชาติทาให้เกิดสภาพเหมือนกับเป็ นชั้นแผ่นหิ นบางๆ ซ้อนกันขึ้นไป
ด้านล่างเป็ นโพรง ซอกหลืบ และถ้ าที่น้ าทะเลจะเข้ามาได้เมื่อคลื่นซัดแรงมากๆ หรื อมีลมพัดก็จะทา
ให้น้ าพ่นฟู่ ขึ้นมาตามโพรง เชิญท่านชื่นชมกับธรรมชาติที่หาดูได้ยาก และถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก

12.00

ค่า

จากนั้นนาท่านเดินทางสุ่ เมืองเกรย์ เม้ าท์
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA)
เป็ นจุดหมายสุ ดท้ายในชายฝั่งตะวันตก เมืองแห่งนี้มีจุดถ่ายภาพ
พระอาทิตย์ตกที่สวยงาม และเป้นศูนย์กลางการผลิตหินสี เขียว
หรื อหยก ชาวเมารี เชื่อว่าหิ นสี เขียวนี้สามารถช่วยรักษาความสงบแข็งแรง
และนาอานาจมาสู่ ตนและครอบครัว แวะที่ร้าน Jade Factory สิ นค้าส่ วนใหญ่ผลิตมาในรู ป
ของเครื่ องประดับ ตัดแต่งเป็ นรู ปต่างๆ แต่ละแบบมีความหมายที่แตกต่างกันไป เป็ นรู ปปลา
(Fish Hook) หมายถึง การอวยพรให้ผสู ้ วมใส่ ประสบความสาเร็ จและมีสุขภาพที่ดี เป็ นตัวแทน
ของความแข็งแกร่ งและมุมานะ เป็ นการคุม้ ครองให้เดินทางทางน้ าโดยปลอดภัย รู ปเกลียวบิด
(Twists of Crossover) ตัวแทนความสัมพันธ์ที่พิเศษของเพื่อนหรื อคนรัก เป็ นต้น
มอบเวลาให้ท่านเลือกชื้อเครื่ องรางส่ วนตัวหรื อเป็ นของฝาก ของที่ระลึกแก๋ ไก๋ เป็ นแม็กเน็ตที่ทาจาก
หิ น เพ้นต์ลวดลายต่างๆ สวยงามแปลกตา
ต่อจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ฝั่งตะวันตกของ
เกาะใต้ (West Coast) ชาวกีวเี รี ยกคนที่อาศัยอยูแ่ ถบตะวันตกนี้วา่
“ว้อบว็อบ” เป็ นคาสแลงที่ใช้แทนความหมายว่”าเป็ นคนซื่ อๆ”
อยูใ่ นเขตนอกเมือง ที่น้ ี เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ เป็ นที่ต้ งั อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์
อุทยานแห่งชาติและธารน้ าแข็งฟ็ อกซ์ กลาเซี ยร์ ในเขตป่ าฝน
ของอุทยานระหว่างทางต้นพูฮูตูกาว่า ต้นไม้พ้นื เมืองออกดอกสี แดงสดในช่วงปลายปี ธารน้ าแข็งฟ็
อกซ์ กลาเซี ยร์ ตั้งชื่อตาม William Fox นายกรัฐมนตรี ที่มาเยือนธารน้ าแข็งในปี 1872 เป็ นความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ที่หิมะไหลลาดลงมาตามยอดเขาและตกลงมาสะสมหลายปี อัดแน่นเป็ นกลาเซี ยร์
จากนั้นเข้าไปยังจุดชมธารน้ าแข็งที่ใกล้ที่สุด ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 40 นาที
ด้วยความยิง่ ใหญ่ของธารน้ าแข็ง ทาให้มองเห็นได้ต้ งั แต่ไม่กี่เมตรแรกที่เดินเข้าไป
นาท่านเข้าไปที่อุทยานมี ทางเดินค่อนข้างขรุ ขระ ทั้งยังต้องขึ้นเนินข้ามน้ า แต่เป็ นประสบการณ์ครั้ง
หนึ่งในชีวติ ให้ท่านบันทึกภาพธารน้ าแข็งเกาะตัวเป็ นสี ขาวลงมาตามร่ องเขา
สะท้อนกับแสงแดดยามเย็นระยิบระยับ
อาหารค่าที่โรงแรม
พักโรงแรม ในเมืองโฮกิติกะ

วันที่หกของการเดินทาง
08.00

12.00

ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – ทะเลสาบ Motheson Reflection Island – Wanaka
Lake Hawea – ควีนสทาวน์
อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ ทะเลสาบ Matheson เกิดจากการแยกตัวของธารน้ าแข็ง
Fox Glacier ซึ่ งอยูท่ ่ามกลางป่ าเขา ทาให้น้ าในทะเลสาบนิ่ง
จนให้เห็นเงาสะท้อนได้อย่างชัดเจน ตรงบริ เวณทางเดินเข้า
ไปยังทะเลสาบ เห็นยอดเขา Mt.Cook และ Mt.Tasman
ตระหง่านอยู่
ระหว่างทางเดินผ่านสะพานไม้ กลุ่มต้นไมนานาพันธุ์หลายชนิด จนถึงบริ เวณทะเลสาบ
เชิญท่าน บันทึกความสวยงามแห่งนี้ จากเขตป่ าอันร่ มรื่ นไปยังจุดชมวิว ในนท์พอยต์
เพื่อชมทัศนียภาพของทะเลสาบแทสมันชายฝั่งตะวันตก ซึ่ งกั้นประเทศออสเตรเลียกับนิวซี แลนด์
ทะเลเบื้องล่างจากเนิ นเขา มุมนี้ทาให้ผนื น้ าแลดูกว้างใหญ่ เห็นทั้งขอบฟ้าและขอบน้ าที่ขวางตัว
เป็ นเส้นยาวสลับสี กนั สวยงาม เป็ นจุดชมวิวที่ข้ ึนชื่ ออีกแห่งหนึ่ง
จากนั้นนาท่านชมความสง่างามแรกภายในอุทยานแห่งนี้ที่มีโอกาสแวะชมคือ นา้ ตกธันเดอร์ ครีก
ทางเดินสุ่ ตวั น้ าตกเป็ นป่ าฝนต้นไม้สูงใหญ่ยนื เบียดกันหนาแน่น กิ่งก้านและโขดหิ นเขียวครึ้ มไปด้วย
มอสส์และเฟิ ร์ นอันเป็ นตัวแทนความชุ่มชื้นทาเป็ นระเบียงไม้เล็กๆ
ชมสายน้ าที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสู ง 28 เมตรสู่ แม่น้ าฮาสต์ น้ าแรงไหลเชี่ยวปะทะโขดหิ นเป็ นละออง
สาดกระเซ็นผืนน้ าสะท้อนแสงเป็ นสี เขียวฟ้าสวยงาม คนท้องถิ่นให้สมญาน้ าตกแห่งนี้ วา่ “Ninety-Foot Falls”
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้วนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวานาก้า เจ้าของธรรมชาติอนั สวยงามจนได้ชื่อว่า
“โมนาลิซ่าของนิวซี แลนด์” มีภูมิประเทศคล้ายควีนส์ทาวน์และห่างจากกันเพียง 1 ชัว่ โมง ฉายาอีก
หนึ่งชื่อ “ลิตเติลควีนส์ทาวน์” ครั้งหนึ่งเคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกมัวร์
แนวภูเขาสู งที่ปลายยอดปกคลุมด้วยหิมะเป็ นทัศนียภาพที่เห็นตลอดการเดินทาง
แลดูสง่างามน่าชื่นชมเสมอทุกครั้ง
แลนด์มาร์ กที่สาคัญยิง่ ของเมืองนี้คือ ทะเลสาบวานาก้า หาดทรายสั้นๆ ปูทางสู่ ทอ้ งน้ าที่ทอดตัว
ออกไปไกลจรดแนวเขาสู งอีกฟากหนึงของทะเลสาบ ผืนน้ าอันกว้างขวางมีเรื อยอชต์หลายลา
ทอดสมอจอดอยู่ ทั้งเมฆก้อนน้อยใหญ่ก็พากันเคลื่อนตัวในลีลาที่สวยงาม สมกับเป็ นเมืองที่สงบ
สวยงามและน่าอยูอ่ ีกเมื่องหนึ่งของนิวซี แลนด์
ความประทับใจกับการไปเยือนยังทะเลสาบ Hawea 1 ในทะเลสาบ
ที่สวยที่สุดในนิวซี แลนด์ที่ไม่ควรพลาด ทะเลสาบแห่งนี้ มีสีเขียว
มรกตและสี ฟ้าสดใส มองมุมไหนก็สวยไม่แพ้กนั
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่มีท้ งั ความทันสมัย
และความเป็ นพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศ ผสมผสานกันได้ดี
จนตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพที่สวยงามของควีนส์ทาวน์ เมืองที่ต้ งั อยูใ่ นวงล้อมของเทือกเขา

ค่า

ขนาดใหญ่เรี ยงเป็ นทิว
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักโรงแรม ในควีนส์ ทาวน์

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
08.00

(ขับรถเอง) ควีนส์ ทาวน์ – แอร์ โรว์ทาวน์ – ล่องเรื อทีเอสเอส – วอลเตอร์ พคี ไฮคันทรีฟาร์ ม

อาหารเช้าที่โรงแรม
เพื่อเปลีย่ นบรรยากาศของการท่ องเที่ยวทีไ่ ม่ มีใครเหมือนและเพิม่ ประสบการณ์ ทปี่ ระทับใจทุกท่ าน
จึงขอแนะนาให้ ท่านขับรถเช่ าเป็ นขบวนคาราวานน้ อยๆ ในช่ วงสองสามวันก่อนถึงไคร้ สท์เชิร์ช
เลือกรถที่ท่านชอบนัง่ คันละ 5-6 ท่าน แล้วแต่ขนาดรถที่เลือก
แล้วเริ่ มเดินทางตามกันไปยังเมืองแอร์ โรว์ทาวน์ เมืองเล็กๆ ห่างออกจากควีนส์ทาวน์ประมาณ 20
กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ถึงแอร์ โร่ วท์ าวน์)
เมืองนี่ เคยเป็ นแหล่งขุดทองยุคเก่ามาแล้วในช่วงศตวรรษที่ 19 มีนกั แสวงโชคจากทัว่ โลกดั้นด้นมา
เพื่อการขุดทองโดยเฉพาะ ชาวจีนมีบนั ทึกไว้วา่ มาขุดทองกับเขาที่นี่ดว้ ย
แม้วนั นี้จะไม่มีกิจกรรมของนักล่าสมบัติเช่นในยุคตื่นทองดังในอดีตแล้ว แต่บรรยากาศทัว่ ไปของ
เมืองยังคงถูกอนุ รักษ์ไว้อย่างดี
ไม่ได้เป็ นเมืองที่ถูกลืมจนกลืนหายไปกับอดีตเหมือนเมืองอื่นๆ ในหลายประเทศ ยุคตื่นทองในอดีต
มีประชากรอาศัยอยูใ่ นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เกือบหมื่นคน และเป็ นชาวแอร์โรว์ทาว์แท้ๆ ผูท้ ี่เดินทาง
มาแสวงโชค
ปั จจุบนั แอร์ โร่ วท์ าวน์ไม่ได้มีแค่แหล่งขุดทองโบราณ ที่น่าสนใจที่สุดสาหรับนักท่องเที่ยว
คือการเดินเที่ยวเล่นบนถนน “Buckingham” ศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหารและเครื่ องดื่มในบรรยากาศ
สบายๆ แบบที่ผคู ้ นไม่พลุกพล่าน
เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางโดยนาท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์ พีคไฮคันทรี ฟาร์ ม โดยเรื อ ที เอส
เอสร์ นสลอว์ 1912 นาท่านล่องชมความงามในทะเลสาบสี เทอร์ ควอยซ์อย่างวาคาติปูสุดยอดความงาม
ทางธรรมชาติจริ งๆ

12.00

15.30
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เรื อลานี้สร้างขึ้นในปี 1912 ปี เดียวกับเรื อไททานิค เดิมเป็ นเรื อกลไฟที่ใช้ในการส่ งถ่านหิ น
แต่ปลดระวางตัวเองในการทาหน้าที่พาท่านชมธรรมชาติ การเดินทางด้วยเรื อที่ใช้พลังงานไอน้ าจาก
ถ่ายหิ นในการแล่นไปในทะเลสาบเป็ นอีกประสบการณ์ที่ประทับใจ ภายในที เอส เอสร์นสลอว์ 1912
ออกแบบตกแต่งด้วยเครื่ องไม้และทองเหลืองเพื่อแปลงสภาพให้เรื อลาเดิมกลายเป็ นพิพิธภัณฑ์
และแกลอรี่ ขนาดย่อมที่เต็มไปด้วยรู ปถ่ายเก่าๆ บอกเล่าความเป็ นมาของการสร้างเรื อตั้งแต่ตน้
จนปัจจุบนั
อาหารแบบบาร์บีคิว ภัตตาคารวอลเตอร์พีคไฮคันทรี ฟาร์ ม
ต่อจากนั้นนาท่านชม วอลเตอร์ พคี ไฮ คันทรีฟาร์ ม บนเนิ นเขาพื้นที่สีเขียว ฟาร์ มแห่งนี้เต้มไปด้วย
แกะหลายชนิด เป็ นฟาร์ มเลี้ยงแกะสาหรับการตัดขนแบบดั้งเดิม
ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง เป็ นพื้นที่ที่ถูกอนุรักษ์รูปแบบการอยูอ่ าศัย
แบบเก่าของคนนิวซี แลนด์ ชมการตัดขนแกะโดยช่างผูช้ านาญ
ที่กร้อนขนโดยใช้เวลาไม่นาน ชมการแสดงเทคนิคต้อนฝูงแกะ
ด้วยสุ นขั แสนรู ้ เป็ นพระเอกของฟาร์ มแห่งนี้
เมื่อได้รับสัญญาณจากผูเ้ ลี้ยง สุ นขั นี้ก็กระโจนไปข้างหน้า เพื่อทาหน้าที่ตอ้ นฝูงแกะเข้าคอกทันที
เดินทางกลับเมืองควีนส์ ทาวน์ โดยเรื อลาเดิม
จากนั้นเชิ ญท่านอิสระในการเดินเล่นหรื อช้อปปิ้ งในควีนส์ทาวส์ เมืองที่สวยงามริ มทะเลสาบ
วาคาทีปูที่โอบล้อมด้วยภูเขา น้ าในทะเลสาบที่ใสสะอาด ควีสน์ทาวน์ยงั เป็ นเมืองเดียวในประเทศ
นิวซี แลนด์ที่ร้านค้าเปิ ดให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจในยามค่าคืนจนถึง 4 ทุ่ม
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักโรงแรม ในเมืองควีนส์ ทาวน์

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
08.00

(ขับรถเอง) ควีนทาวน์ – ครอมเวลล์ – โอมาราม่ า – เม้ าท์ ค้ ุก

อาหารเช้าที่ภตั ตาคาร
เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางโดยท่านเป็ นผูข้ บั รถเองตามกันเป็ นกลุ่มคาราวานน้อยๆ
เดินทางสู่ เมืองครอมเวล แหล่งผลิตผลไม้ที่สาคัญของนิวซี แลนด์ ครอมเวลล์เป็ นเมืองที่มีพ้นื ที่ปลูกไม้ผล
เช่น แอปเปิ้ ล แพร์ พีช จุดสังเกตเมืองครอมเวลล์คือปากทางเข้าเมืองมีรูปปั้ นผลไม้ยกั ษ์ มีสวนผลไม้ตลอด
ข้างทาง แอปเปิ้ ลกาลังสุ กพร้อมเก็บเกี่ยวและแวะถ่ายรู ปกับต้นแอปเปิ้ ลที่มีลูกเต็มต้น ผูม้ าเมืองนี้ก็ตอ้ งแวะ
ร้านป้ าโจนส์ ผลไม้ที่ขายร้านนี้มาจากสวนผลไม้ ของครอบครัวโจนส์ (Jones Family Orchard)
มีพ้นื ที่จานวน 250 เอเคอร์ หรื อ 625 ไร่ ปลูกผลไม้ท้ งั หมด
15 ชนิด ปลูกแอปเปิ้ ลและพีชมากที่สุด ผลไม้ที่ทารายได้
ต่อพื้นที่สูงสุ ดของสวนนี้คือ เชอร์ รี่ และมีให้ชิมผลไม้ฟรี

12.00
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ต่อจากนั้นนาท่านผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว (การกระโดดบันจี้เพื่อวัด เป็ นกิจกรรม
นอกรายการ สาหรับท่านที่ตอ้ งการจะร่ วมสนุกกับกิจกรรมนี้ กรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ ล่วงหน้า เพื่อจองที่จะ
ได้ไม่ตอ้ งรอนาน )
นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่ า อยูใ่ นเขตแม็คเคนซี่ เป็ นเมืองสวยๆด้วยธรรมชาติของหุบเขาที่ลอ้ มเมือง
และเต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ฝูงแกะและวิถีชีวติ ของคนท้องถิ่น ผ่านชมทัศนียภาพที่น่าชมน่ามอง
ตลอดสองข้างทาง ที่สร้างเสน่ห์ให้กบั โอมาร่ า
อาหารแบบบาร์บีคิวที่ภตั ตาคาร
ช่วงกลางวัน คาราวานน้อยออกเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่ งชาติเม้ าท์ ค้ ุก
ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ แห่งแนวเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์
ยอดเขาเม้าท์คุก สู งที่สุดในนิวซีแลนด์ระดับ 3,754 เมตร
ก่อนนั้นชนเผ่าเมารี โบราณเรี ยกชื่อภูเขาแห่งนี้วา่ “เอารังกิ”
มีความหมายว่า “ภูเขาสู งเทียมเมฆ” ถือเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อ
กันว่ามีเทพเจ้าสถิตอยูบ่ นปลายยอดเขา
***ท่านที่สนใจนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ที่จอดใกล้บริ เวณ ธารน้ าแข็งทัสแมน โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ ล่วงหน้า
นาท่านบินขึ้นชมความสวยงามทัว่ ทั้งแนวเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ และธารน้ าแข็งจากมุมสู งเป็ นไฮไลท์
ของเส้นทางนี้ที่น่าสนใจมาก***
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักโรงแรม ในอุทยานแห่ งชาติ MT.COOK

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
เช้ า

(ขับรถเอง)เม้ าคุ้ก – ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอร์ ตัน – ไคร้ สท์เชิ ร์ช

อาหารเช้าที่โรงแรม
ขบวนคาราวานน้อยๆ เดินทางต่อสู่ เมืองเคาโป ชมทะเลสาบ
ที่มีชื่อเสี ยง “ทะเลสาบเทคาโป” พื้นที่กว้างใหญ่ 83 ตาราง
กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 700 เมตร
น้ าในทะเลสาบยังคงสี เทอร์ ควอยซ์ซ่ ึ งจะเห็นได้ชดั เจนก็เมื่อ
แสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ า สารละลายและแร่ ธาตุ
ต่างๆ ที่น้ าชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขา
ที่สร้างโทนสี ฟ้าสวยๆ ให้กบั ทะเลสาบแห่งนี้ในอีกมุมหนึ่ งของทะเลสาบเทคาโปได้รับการยกย่องให้เป็ น
ทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์
ชม อนุสาวรีย์สุนัขต้ อนแกะ “Sheepdog memorial” สร้างจากการลงขันของกลุ่มผูป้ ระกอบกิจการท้องถิ่น
และเกษตรกรในพื้นที่ มีภรรยาชาวไร่ ผหู ้ นึ่งออกแบบปั้ นแล้วส่ งไปหล่อขึ้นรู ปด้วยทองเหลืองที่องั กฤษ
เปิ ดอย่างเป็ นทางการในวันที่ 7 มีนาคม 1968 ทุกคนซาบซึ่ งใจว่าพื้นที่อนั กว้างใหญ่ไพศาลที่ได้กลายมา
เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ก็มีสุนขั คอลลี่เหล่านี้ที่ช่วยบุกเบิกที่ทากินมาเกือบ 50 ปี

12.00

ค่า

บริ เวณเดียวกันนั้น ชมโบสถ์ ของคนเลีย้ งแกะแสนดี
“Church of the good Shepherd” เป็ นโบสถ์หลัง
เล็กที่สุดในนิวซี แลนด์ คล้ายกระท่อมริ มทะเลสาบเท
คาโป ตั้งอยูโ่ ดดเดี่ยวหลังเดียว ตัวโบสถ์สร้างด้วยก้อน
อิฐที่นามาก่อรวมกันจนกลายเป็ นตัวอาคารโบสถ์หลัง
ย่อมและยังคงเปิ ดใช้เพื่อทาพิธีทางศาสนา
เหมือนเช่นที่ผา่ นมา ภายในโบสถ์เมื่อมองผ่านหน้า
ออกมาภายนอกจะเห็นวิวสวยๆ ของทะเลสาบที่น่าประทับใจ
อาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
จากนั้นนาท่านขับรถต่อผ่านชมเมืองแอชเบอร์ ตัน ชมทุ่งหญ้ าแคนเทอร์ เบอร์ รี่ สุ ดยอดแห่งพื้นที่
ทาการเกษตรขนาดใหญ่ของนิวซี แลนด์ เป็ นศูนย์กลางการชื้อขายผลิตทางการเกษตรที่สาคัญของฝั่งเกาะใต้
ฟาร์ มเลี้ยงแกะทีนี่มีไม่นอ้ ยไปกว่าเมืองอื่นของนิวซี แลนด์ สิ่ งที่นกั ทัศนาจรไทยนิยมมากก็คือผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับสุ ขภาพ การดูแลผิวหน้าและผิวกาย
มีแหล่งช้อปปิ้ งให้ท่านได้เลือกซื้ อเพื่อความงามหลายร้าน เพื่อชื้อใช้เองและชื้อฝาก ของที่นี่น่าใช้และ
ได้มาตราฐานที่สุด ทุกผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของนิวซีแลนด์ที่ใช้สาหรับศรี ษะจดปลายเท้าถูกรวบรวมไว้
ที่ ฟาร์ มเมอร์ ส คอนเนอร์ ที่โดดเด่น เช่น รกแกะ เซรั่มรกแกะ ครี มโบท็อก น้ ามันปลาโอเมก้า 3 และ
อาหารเสริ มอีกหลายสิ บชนิด ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่มีสารเคมีตกค้างและมีความ
ปลอดภัยสู ง ราคาไม่แพง
นอกจากนี้ยงั มี พรมขนแกะและเสื้ อไหมพรม และสิ นค้าพื้นเมืองของที่ระลึกต่างๆ เป็ นมุมขายสิ นค้าทั้งปลีก
และส่ งที่น่าสนใจนับตั้งแต่เปิ ดให้บริ การเมื่อปี 1984 จนถึงปั จจุบนั ความนิยมของนักท่องเที่ยวไม่เคย
ลดระดับและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ ตลาดสม่าเสมอ เป็ นร้านที่มีความสะดวกสบายไว้ตอ้ นรับ
นักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการจาหน่ายสิ นค้า เพราะเป็ นทั้งร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีร้านอาหารในตัว
มีหอ้ งน้ าและพื้นที่จอดรถ มีจุดรับแลกเงินแบบ
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองไคร้ สท์เชิร์ช
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
หลังจากคืนรถแล้ว
พักโรงแรม ในเมืองไคร้ สท์เชิร์ช

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
เช้ า

กลางวัน

ไคร้ สท์เชิร์ช – กรุ งเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารแล้วมอบเวลาให้ท่านปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัวที่จะออกไปช้อปปิ้ ง หรื อพักผ่อน
จนถึงเวลาอาหารกลางวัน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

15.35
01.10

หลังอาหารนาท่านไปยังสนามบินไคร้สท์เชิ ร์ช
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK 419
(อาหารค่าและเช้าวันรุ่ งขึ้นบนเครื่ องบิน)
ของวันรุ่ งขึ้นเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ อันประทับใจ
***************************

