Fabulous Songkran 2019

06 - 16 April 2019
( 11days 9nights )
by Singapore Airlines
เส้นทางขับรถเกาะใต้ นิวซีแลนด์ 11 วัน 9 คืน
06APR: Bangkok – Singapore – Christchurch
07APR: Christchurch – Lake Tekapo
08APR: Lake Tekapo - Wanaka
09APR: Wanaka – Arrowtown – Queenstown
10APR: Queenstown
11APR: Queenstown – Milford Sound – Te Anau
12APR: Te Anau – Invercargill
13APR: Invercargill – Curio Bay – Nugget Point – Dunedin
14APR: Dunedin – Oamaru
15APR: Oamaru – Christchurch
16APR: Christchurch – Singapore – Bangkok
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กาหนดการเดิ นทาง
วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2562 : ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ ด้วย Singapore Airlines
12.15 น.
15.45 น.
19.50 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ด้วยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่
SQ975 (ใช้เวลาเดินทาง 3.3ชัวโมง
่ )
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อทาการเปลีย่ นเครือ่ ง (ใช้เวลา 4.05 ชัวโมง)
่
ออกเดินทางสู่สนามบิน ไคร้ทเชิร์ต ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไ ลน์
เที่ยวบิ นที่ SQ297 (ใช้เวลาเดินทาง10.5ชัวโมง)
่
**กรุณาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีต่ ้องใช้เพือ่ รับรถทีส่ นามบินและเช็คอินเข้าสู่ทพี ่ กั รวมถึง
Voucherเพือ่ ยืน่ แสดงในการท ากิจ กรรมต่ า งๆ ให้เ รีย บร้อ ยก่ อ นเดิน ทาง รวมถึง ( หากมี)
ตรวจสอบใบอนุ ญ าตขับ ขีร่ ถยนต์ต้อ งไม่ห มดอายุ และเป็ น ใบขับ ขีแ่ บบ Smart Card และ
ใบขับขีส่ ากลไว้เพือ่ ใช้รบั รถ**

วันอาทิ ตย์ที่ 07 เมษายน 2562:
9.30 น.

Christchurch – Lake Tekapo [228kms//3hrs]

เดินทางถึงเมืองไคร์ทเชิ รต์ (Christchurch) เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและ
เก่าแก่ท่สี ุดในเกาะใต้ และใหญ่เป็ นอันดับสามของนิวซีแลนด์รองจากเมือ งอ็อคแลนด์ และ
เวลลิงตัน และยังเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
ผ่านด่าน ตมเข้าเมืองรับกระเป๋ าเรียบร้อย จากนัน้ ออกมารับรถทีด่ า้ นนอก . โดยท่านสามารถ
แวะซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์เพือ่ ใช้ Data internet ได้ทเี ่ คาน์เตอร์ชอื ่ Vodafone หรือ Spark ทีต่ งั ้
อยู่ภายในสนามบิน แนะนาท่านเลือกซื้อตามทีท่ ่านชอบใจและให้เจ้าหน้าทีช่ ่วยดาเนินการใน
การเติมเงินและการตัง้ ค่าต่างๆให้ได้เลย
แสดง Voucher รับรถทีเ่ คาน์ เตอร์ Hertz ระหว่างดาเนินการเจ้าหน้ าทีจ่ ะเสนอขายประกัน
รถยนต์เพิม่ เติม ท่านต้องพิจารณาเงือ่ นไขต่างๆ และตัดสินใจได้เลย ว่าต้องการซื้อเพิม่ เติม
หรือไม่ ก่อนทีจ่ ะเซ็นต์เอกสารต่างๆ กับบริษทั รถ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องทุกครัง้
ประกันชัน้ สูงแบบหนึง่ ทีแ่ นะนาชือ่ (AER INSURANCE ราคาประมาณวันละ NZD 40-50
กรุณาสอบถามเพิม่ เติมจากเจ้าหน้าที ่ หากสนใจซื้อเพิม่ เติม)
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11.00 น.

แวะรับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ

12.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเทคาโป (Tekapo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทีส่ วยงาม ชมทัศนียภาพสอง
ข้างทางก่อนถึง “ทะเลสาบเทคาโป” มีสเี ขียวอมฟ้ า ที่เรียกว่า “ทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์” ที่ม ี
ความสวยงาม

13.45 น.

เดินทางถึงเมืองระหว่างทาง นัน่ คือ เมืองเจอร์รลั ดีล (Geraldine) เมืองเล็กๆตัง้ อยู่ในเขตทุ่ง
แคนเทอเบอร์ร่ี ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ การเกษตร ภูเขา ป่ าไม้ ลาธาร แวะพักรับประทาน
ขนมหวานต่างๆ เช่น โยเกิรต์ แยม พาย และอิสระพักผ่อนตามอิรยิ าบท

15.00 น.

เดินทางถึงทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ให้ท่านได้แวะ ชมโบสถ์เล็กๆ น่ ารัก ‘Church
of the good shepherd’ ซึ่งในปั จจุบนั ยังใช้ในการประกอบพิธกี ารต่าง ๆ ใกล้กนั มีอนุ เสาวรีย์
สุนขั ต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ ์

แนะนาท่านแช่บ่อน้าร้อน Tekapo Springs (Address: 6
Lakeside Dr, Lake Tekapo 7945 // Tel: +64 3-680 6550)เป็ น
การแช่บ่อน้าร้อนเพื่อผ่อนคลายร่างกาย หลังจากทากิจกรรมมา
หลากหลายอย่างและยาวนาน ซึง่ จะทาให้เรารูส้ กึ สบายตัวมากขึน้
พร้อมกับดูววิ อันสวยงามทีอ่ บู่เบือ้ งหน้าเรา และมีคาเฟ่ บริการ
10.00-21.00 น.
**กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ าไปเอง**
จากนัน้ รับประทานอาหารค่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักค้างคืนที่ Lake Tekapo
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วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2562: Lake Tekapo – Wanaka [201kms//2.15hrs]
เช้า
09.00 น.

ตื่นเช้าอย่างสดชื่น เช็คเอาท์ออกจากทีพ่ กั และรับประทานอาหารเช้าตามอิสระ
มุง่ หน้าเมืองวานาก้า (Wanaka) อันเป็ นจุดมุง่ หมายสาหรับคืนนี้

09.40 น.

ระหว่างเดินทาง ให้ท่านได้แวะชิมแซลมอน ทีร่ า้ น Mt.Cook Alpine Salmon (Address: Lake
Pukaki Information Centre, SH8, between Tekapo and Twizel, Pukaki 7999 Tel: +64 3435 0427) ซึ่งเป็ นร้านที่ขายแซลมอน จากฟาร์มแซลมอนน้ า จืด ที่ต งั ้ อยู่สูงที่สุ ดในโลก ณ
ปั จจุบนั ลองชิมปลาแซลมอนสด และอาหารที่ทามาจากแซลมอนของทางฟาร์ม พักผ่ อ น
อิรยิ าบทตามอัธยาศัย )ร้านเปิ ดให้บริการประมาณ 08.30 น-. 17.30 น(.

และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวเบือ้ งหน้า นัน่ คือ ทะเลสาบพูคากิ (Lake Pukaki) ทะเลสาบที่
สวยที่สุ ด ในนิ ว ซีแ ลนด์ สวยจนได้ ช่ือ ว่ า “Million Dollar View” ซึ่ง มีย อดเขาเมาท์ คุ ก ที่ม ี
เทือกเขาสูงถึง 3,753เมตร เหนือยอดเขามีหมิ ะและธารน้าแข็งปกคลุมตลอดปี เป็ นฉากหลัง
10.15 น.

ออกเดินทางต่อตามเส้นทางหลวงหมายเลข 8 ท่านจะพบกับช่องเขาลินดิส (Lindis Pass) ถือ
ว่าเป็ นเส้นทางทีส่ วยงามมากเส้นทางหนึ่ง ทีส่ ะกดทุกสายตาให้ได้เพลิดเพลิน และแวะถ่ายรูป
กับเส้นทางนี้
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11.30 น.

จากนัน้ ท่านจะเดินทางถึงเมืองวานาก้า (Wanaka) เมืองพักตากอากาศเล็กๆ ริมทะเลสาบสุด
โรแมนติก ทีม่ ที ะเลสาบวานาก้าทีส่ วยงาม
ก่อนเข้าตัวเมือง แนะนาท่านแวะเทีย่ วเมืองมายา (Puzzling World) (Address: 188 WanakaLuggate Hwy, Wanaka 9382 // Tel: +64 3-443 7489) ที่เ ต็มไปด้ว ยภาพลวงตา เขาวงกต
กิจกรรมสนุกสนาน และสถาปั ตยกรรมสุดพิศดาร สาหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทีไ่ ม่ควรพลาด

จากนัน้ ให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นในตัวเมืองเล็กน้อย หรือแนะนาท่านถ่ายรูปกับ
แลนด์มาร์คของทีน่ ้ี นันคื
่ อ ‘That Wanaka Tree’ เป็ นต้นไม้ทอ่ี ยูใ่ นทะเลสาบอย่างโดดเดีย่ ว ไม่
ว่าจะฤดูไหนๆ ทาให้ทศั นียภาพดูแปลกตา แต่สวยงามแตกต่างกันตามฤดูกาล ซึง่ เป็ นที่นิยม
ของนักท่องเทีย่ ว และผูท้ ช่ี ่นื ชอบในการถ่ายรูป

สาหรับผู้ท่ชี ่นื ชอบไวน์ แนะนาท่านไปยัง Rippon Vineyard (Address: 246 Wanaka-Mount
Aspiring Rd Tel: +64 3-443 8084) ซึ่งเป็ นโรงบ่มไวน์ และไร่ไวน์ ท่ดี ี แลมีววิ ที่สวยงามจาก
ทะเลสาบวานาก้า ให้ท่านได้ชมิ ไวน์ (Wine Tasting) และเลือกซือ้ ไวน์ และความประทับใจติด
ตัวกลับไป
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พักค้างคืนที่เมือง Wanaka:
วันอังคารที่ 09 เมษายน 2562 : Wanaka – Cromwell – Arrowtown – Queenstown [121kms//1.4hrs]
เช้า

เช็คเอ้าท์ออกจากทีพ่ กั รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ

09.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เมืองขนาดเล็กทีซ่ ่อนตัวอยูก่ ลางธรรมชาติท่ี
งดงามท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ ท่ชี ่อื ‘The Remarkables’ และทะเลสาบวาคาติปูท่ีนัด
ท่องเทีย่ วพลาดไม่ได้ทจ่ี ะต้องมาเยือน

10.15 น.

จากนัน้ ประมาณ 45 นาที ท่านจะผ่านเมืองครอมเวลล์ (Cromwell) เมืองแห่งผลไม้ ให้ท่าน
ได้ แ วะร้ า น Mrs.Jones (Location: 489 State Highway 6, Kawarau Gorge Road, Central
Otago, Cromwell 9384) เพื่อเลือกซือ้ และชิมผลไม้ รวมถึงไอศกรีมผลไม้สดอีกด้วย

10.50 น.

ออกเดินทางต่อ ใช้เวลาเพียงประมาณ 20 นาที ท่านจะผ่านสถานที่ ท่ซี ง่ึ เป็ นสถานทีแ่ ห่งแรก
ของโลกทีเ่ ปิ ดให้บริการเชิงพาณิชย์จนมีช่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก!
่
แวะชมผูก้ ล้ามากระโดด A.J.
Hackett Bungy Jump ที่ Kawarau Bridge
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11.30 น.

เดินทางถึง เมืองแอร์โร่วทาวน์ (Arrowtown) (40kms//35mins) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ห่างจาก
ควีนส์ทาวน์ อดีตเคยเป็ นเมืองทีเ่ คยเป็ นแหล่งขุดทองในยุคเก่าในยุคตื่นทอง แม้ปัจจุบนั จะไม่ม ี
การขุดทองแล้ว แต่บรรยากาศยังถูกอนุรกั ษ์อย่างดี ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เดินเล่น และซือ้ ของ บน
ถนน Buckingham ทีเ่ ป็ นศูนย์รวมร้านค้า ขายของฝากทีร่ ะลึกในบรรยากาศเมืองเล็กๆ ทีน่ ่ารัก
แห่งนี้

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอิสระ

บ่าย

ย้อนกลับมายังตัวเมืองควีนส์ทาวน์ เดินเล่นชมตัวเมืองหรืออิสระช็อปปิ้ งกับถนน Queenstown
Mall ที่ Mall Street มีร้านอาหารนานาชนิดให้ท่านได้เลือกอิสระรับปรานอาหารเย็น รวมถึง
ร้านนังดื
่ ่มต่างๆ และถ่ายรูปเล่นชมวิวทีท่ ะเลสาบวาคาติปู (Lake Wakatipu) หรือสาหรับท่าน
ใดที่ชอบเสี่ยงโชค ท่านสามารถแวะเล่นคาสิโนได้ท่ี Sky City Queenstown (Location 16/24
Beach St, Queenstown 9300, New Zealand) เปิ ดบริการทุกวัน 12.00-04.00 น.
จากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
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แนะนำท่ ำน*ไม่ควรพลำดชิ ม Fergburger แฮมเบอร์เกอร์ช้ ิ นยักษ์ทีท่ ่ ำนไม่ควรพลำด
เมือ่ มำเยือนนิ วซีแลนด์ !!

พักค้างคืนที่เมือง Queenstown:
วันพฤหัสที่ 10 เมษายน 2562: Queenstown (เต็มวัน)
เช้า

ตื่นเช้าตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเช้าตามอิสระ

10.00 น.

แนะนาเดิ นทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ ‘TSS Earnslaw 1912’ ที่มอี ายุเก่าแก่
กว่ า เกือ บร้อ ยปี ซึ่ง ในอดีต เคยใช้เ ป็ น เรือ ขนถ่ า นหิน ให้ท่ า นชมบรรยากาศโดยรอบของ
ทะเลสาบ นาท่านสู่ วอลเตอร์พคี ฟาร์ม ซึ่งเป็ นฟาร์มที่ได้รบั ความนิยมของเมืองควีนส์ทาวน์
ชมการแสดงการตัดขนแกะ และสุนัขต้อนแกะแสนรูส้ ายพันธุฮ์ ลั เตอร์คอลลี่ ซึง่ จะใช้สายตาใน
การควบคุมแกะ
ทุก กิจกรรมทีแ่ นะนา เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่รวมอยู่ใ นราคาแพ็ค เกจ สาหรับท่านทีต่ ้อ งการจอง
ล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่ Always Vacation

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในฟาร์ม
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15.00 น.

จากนัน้ แนะน าท่ า นท ากิ จ กรรมนั ง่ เรื อ เร็ว Shotover Jet ที่จ ะพาคุ ณ หวาดเสีย วไปกับ
ความเร็วและแรงของเรือบนแม่น้ าอันคดเคี้ยวเต็มไปด้วยโขดหิน โดยมีไฮไลท์เด็ดอยู่ท่คี นขับ
เรือจะพาเราหมุนติว้ เป็ นลูกข่างกลางน้า 3- 4รอบ ก่อนจะหยุดชะงักและกระชากเรือไปต่ออย่าง
โลดโผน
(Address: 3 Arthurs Point Rd, Arthurs Point 937)
**กรุณำเช็คอิ นล่วงหน้ ำ ก่อนเวลำกิ จกรรมเริ ม่ นำที 30
ทุก กิจกรรมทีแ่ นะนา เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่รวมอยู่ใ นราคาแพ็ค เกจ สาหรับท่านทีต่ ้อ งการจอง
ล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่ Always Vacation

17.000 น.

ขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา Bob’s Peak เพื่อชมความงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูงกับ
ทะเลสาบวาคาติปทู ส่ี วยงามด้านล่าง และอาจเห็นหิมะปกคลุมทีย่ อดเขาในฤดูหนาว และให้ทุก
ท่านตื่นเต้นกับการเล่นลูจ (Luge) จากยอดเขาด้วยความเร็วที่เราบังคับได้ลงตามไหล่ เ ขา
พร้อมชมวิว

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิว
อันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ ยามค่ าคืน บริการท่านด้ว ยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็ น
แซลมอน เนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชน้ิ โต หรือ เนื้อแกะทีเ่ ป็ นเมนูทไ่ี ม่ควรพลาด
ทุกกิจกรรมทีแ่ นะนา เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่รวมอยูใ่ นราคาแพ็คเกจ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจอง
ล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่ Always Vacation
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พักค้างคืนที่เมือง Queenstown
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2562: Queenstown - Milford Sound – Te Anau [405kms//6hrs]
เช้า

รับประทานอาหารเช้าตามอิสระ เช็คเอ้าท์ออกจากทีพ่ กั

07.30 น.

ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ด ซาวด์ (Milford Sound)
ท่านจะได้พบกับความยิง่ ใหญ่อลังการของธรรมชาติ
ที่ควรมาสัมผัสผืนน้ าอันเป็ นส่วนเว้าของทะเลทาส
มัน โดยสถานทีแ่ ห่งนี้ได้ถูกโอบล้อมไว้ดว้ ยหุบเขาที่
แคบและหน้ าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ
ธารน้ าแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ าแข็งหายไปก็มนี ้ าทะเล
เข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่ า ฟยอร์ดFiord หรือ Fjord ชาวนิวซีแลนด์ภูมใิ จนักหนา จนเรียก
ขานว่าเป็ น ทีแ่ ห่งนี้ไม่ได้เป็ นเพียงสมบัตขิ อง ชาวนิวซีแลนด์ ”ของโลก 8 สิง่ มหัศจรรย์อนั ดับ“
เท่านัน้ แต่ยงั ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย

13.30

ให้ท่านขึน้ เรือ Milford Sound Cruise ชมความงามของมิลฟอร์ดซาวน์ และชมธรรมชาติสงู
เด่นตระการตาโดยรอบ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็น ยอดเขาไมเทอร์ เป็ นยอดเขาทีม่ คี วาม
สูงถึง 1 เมตรวัดจากบริเวณพืน้ น้ าจนถึงยอดเขา

•

กิจกรรมนี้ใช้เวลาทัง้ สิ้น ประมาณ นาที 45 ชัวโมง
่ 1
กรุณาเช็คอินทีท่ ่าเรือประมาณ 25-30 นาทีล่วงหน้าก่อนเวลากิจกรรมจะเริม่
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•

จุดจอดรถสาหรับ Self-Drive จะอยูห่ ่างจากท่าเรือโดยการเดินเท้าประมาณ 10 นาที กรุณาเผือ่
เวลาส าหรับ การเดิน มาทีจ่ ุด ลงทะเบีย น แนะน าท่ า นให้ท่ า นขับ รถไปจอดทีจ่ ุด จอดรถให้
เรียบร้อย ก่อนเดินมาทีท่ ่าเรือ
ทุก กิจกรรมทีแ่ นะนา เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่รวมอยู่ใ นราคาแพ็ค เกจ สาหรับท่านทีต่ ้อ งการจอง
ล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่ Always Vacation

16.00 น.

เดินทางกลับมาพักผ่อนยังเมืองเต อะนาว (Te Anau) เมืองเล็กๆ ทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมมาปั น่
จักรยานเทีย่ วโดยรอบทะเลสาบ และทีน่ ่ ารักไปกว่านัน้ คือมีโรงภาพยนต์ขนาดเล็ก ทีเ่ ปิ ดฉาย
หนัง ฉายสารคดี ให้ท่านได้เลือกใช้บริการเก๋ ๆ อีกด้วย

17. .น 45

เริม่ ทัวร์ล่องเรือชมถา้ หนอนเรืองแสง (Te Anau Glowworm Cave) ท่านจะได้พบกับสิ่ง
มหัศ จรรย์ท่ีเ รีย กกัน ว่ า ที่ร วมตัว ” หนอนเรือ งแสง “
กันอยู่นับล้านตัว ซึง่ จะคอยเปล่งแสงระยิบระยับดุจดัง
ดวงดาวประดับท้องฟ้ ายามค่าคืนให้ท่านได้ชม ระหว่าง
ทางจะได้พบกับความงดงามของหินงอก หินย้อย ซึ่ง
หินของที่น่ีจะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาแตกต่ า งกั น
ออกไป
ทุกกิจกรรมทีแ่ นะนา เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่รวมอยู่ในราคา
แพ็คเกจ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่ Always Vacation
หรือ เมือ่ ถึงเมืองเต อะนาว เรียบร้อย แนะนาท่านเดินชม Bird Sanctuary ตัง้ อยูแ่ นวชายฝั ง่
ของทะเลสาบ เต อะนาว เป็ นสถานทีค่ ล้ายสวนนก เปิ ดให้เข้าชมฟรี ท่านจะได้เดินเล่นผ่อน
คลาย พร้อมทัง้ ได้ดนู กหลากหลายชนิด สายพันธุ์ หลังจากนัน้ ท่านสามารถเดินเล่นชมความ
สวยงาม และความกว้างใหญ่ของทะเลสาบเต อะนาวได้ หรือสามารถแวะ Fresh choice
supermarket เพื่อซือ้ ของใช้ ของสดได้
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พักค้างคืนที่เมือง Te Anau:
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 : Te Anau – Invercargill [158kms//2hrs]
เช้า

รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ออกจากทีพ่ กั

09.30 น.

ออกเดินทางมุง่ หน้าสู่เมืองอิ นเวอร์คากิ ล (Invercargill) (158kms//2hrs) เมืองทีอ่ ยูท่ างใต้สุด
และตะวันออกทีส่ ุดของเกะใต้ นิวซีแลนด์

11.30 น.

เดินทางถึงเมืองอินเวอร์คากิล ให้ท่านได้แวะรับประทานอาหารกลางวัน ทีเ่ มืองแห่งนี้
จากนัน้ แนะนาท่านชมพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่รวมยานยนต์ทุกประเภทที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก (Bill
Richardson Transportation World) เป็ น ของนาย Bill Richardson มีข นาดใหญ่ ถึง 15,000
ตารางเมตร! แต่ ท่ า นไม่ ต้ อ งกัง เวลว่ า มัน จะน่ า เบื่อ เกิน ไป เพราะที่น้ี ไ ด้ ร วบรวมความ
สะดวกสบายรองรับลูก ค้าที่เ ข้ามา อาทิ Kinds Zone, Movie Theatre, Classic Motorcycle
mecca, Café FiberOctave Wearable art, Vintage collections back to 19th century. เ ปิ ด
บริการทุกวัน 10.00-17.00 น. รายละเอียดเพิม่ เติม (www.trsnsportationworld.co.nz)
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บ่าย

แนะนาท่านเที่ยวชมตัว เมือ งสักเล็กน้ อ ย เช่น Invercargill Brewery, City Gallery, St’ Paul
Presbyterian Church หรือ เดินชมชายหาด Oreti Beach พอเที่ยวได้พอหอมปากหอมคอม
แล้ว

15.00 น.

แนะน าท่ า นไปชมจุด ชมวิว Curio Bay (89kms//1.15hrs) ท่ า นสามารถพบกับ เพนกวิน ตา
เหลืองตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เพลินเพลินกับวิวชายฝั ง่ ทีเ่ มือ่ มองออกไป ก็ไกลสุดลุกหูลูกตา
และมีโอกาสได้พบกับเพนกวินตาเหลือง ซึง่ เป็ นพันธุเ์ ฉพาะ ทีพ่ บเห็นได้ค่อนข้างยากนัก

17.30 น.

เดินทางกลับมายังตัวเมืองอิ นเวอร์คากิ ลล์ (Invercargill) เพื่อรับประทานอาหารค่า หรือ ซือ้
ของสดจาก Supermarket เข้าไปทาอาหารไทยเองทีท่ พ่ี กั ในค่าคืนนี้

พักค้างคืนที่เมือง Invercargill:

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 : Invercargill – Nugget Point – Dunedin [265kms//3.4hrs]
เช้า
09.00 น.

ตื่นเช้าอย่างสดชื่น และรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
ออกเดินทางไปเมืองดะนิ ดิน (Dunedin) (205kms//3.35hrs) เป็ นเมืองสุดคลาสสิคเมืองหนึ่ง
ของนิวซีแลนด์

11.15 น.

ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ แ ว ะ Nugget Point Lighthouse จุ ด ช ม วิ ว
ประภาคาร ซึ่งถือ ว่าเป็ นจุดใต้สุ ดของ Southland ระหว่าง
ทางทีเ่ ดินไปถึงประภาคาร ท่านนอาจมีโอกาสได้พบกับสัตว์
โลกน่ ารัก อาทิ แมวน้ า เพนกวิน ให้ท่านได้เ ต็มอิ่ม กับ วิว
เบือ้ งหน้า ด้านข้าง และสัตว์โลกน่ารัก

กลางวัน
14.00 น.

เมือ่ ท่านขับรถผ่านเมือง Balcutha ให้ท่านได้แวะรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
เดิน ทางถึง เมื อ งดะนิ ดิ น (Dunedin) เสมือ นเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสก็อ ตแลนด์ เนื่ อ งด้ว ยมี
สถาปั ตยกรรมเก่าแก่มากมายและสวยงาม เช่น มหาวิทยาลัย ปราสาท และสถานีรถไฟ
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แนะนาท่านชมสถานทีรถไฟ Dunedin railway station ทีส่ วยงามทีห่ นึ่ง ทีใ่ ครหลายๆคนเมือง
นี้ ต้องแวะมาถ่ายรูป

15.00 น.

จากนัน้ ขับรถต่ อ ไปยัง Larnach Castle ปราสาทแห่งเดี่ยวในนิว ซีแลนด์โอบล้อ มด้ว ยอ่าว
Otago Peninsula ท่านสามารถเดินชมภายนอกปราสาทได้ จะได้พบกับวิวของอ่าว Otago ที่
สวยงาม เปิ ดบริการทุกวัน 9.00-17.00 น. (Location: 145 Camp Rd, Dunedin 9077, New
Zealand)

ขับรถออกไปบริเวณอ่าว Otago (20kmss//30mins)เพื่อเลือกซือ้ ทัวร์ชมนก หายาก
Albatross และ Yellow Eyed Penguin ที่ Royal Albatross Center (Location: 1260
Harington Point Rd, Harington Point 9077)
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เย็น

เช็คอินเข้าทีพ่ กั และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักค้างคืนที่เมือง Dunedin
วันอาทิ ยท์ ี่ 14 เมษายน 2562 : Dunedin – Oamaru [116kms//1.45hrs]
เช้า

ตื่นเช้าอย่างสดชื่น และรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
จากนัน้ เดินเล่นชมตัวเมือง เช่น พิพธิ ภัณ์ฑบ์ า้ นโบราณ Olveston Historic Home อดีตเคย
เป็ นคฤหาสน์ของเศรษฐีในอดีต ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นแกลอรี เฟอร์นิเจอร์ เครือ่ งปั ้นเซรามิค ให้
นักท่องเทีย่ วเข้าไปชม (เปิ ดบริการทุกวัน 9.30-17.00น.) สามารถซือ้ ทัวร์เพื่อนเข้าชมบริเวณ
ภายในได้ (Location: 42 Royal Terrace, North Dunedin, Dunedin 9016)

ชม The Octagon ย่านใจกลางเมือง เป็ นจัตุรสั ทรงแปดเหลี่ยม มีรูปปั ้นของโรเบิร์ต เบิร์นส
(Robert Burns) กวีชาวสก็อตแลนด์ตงั ้ อยู่ ถือเป็ นพืน้ ทีศ่ ูนย์กลางของการขนส่งสารธารณะและ
มีค าเฟ่ ร้า นอาหารตัง้ อยู่เ ป็ น จ านวนมาก, Otago University มหาวิท ยาลัย ที่เ ก่ า แก่ ท่ีสุ ดใน
นิวซีแลนด์ ก่อตัง้ ในปี ค.ศ. 1869
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

ไปยังถนนทีช่ นั ทีส่ ุดในโลก ‘Baldwin Street’ ยาว เมตร 350ท่านสามารถแวะชมและถ่ายรุป
ได้ ถือว่าเป็ นสถานทีท่ ห่ี นึ่งควรแวะมา (Location: North East Valley, Dunedin 9010)

14.00 น. ออกเดิ น ทางไปยั ง เมื อ งโออามารุ (Oamaru) (116kms//1.45hrs) เป็ นเมื อ งส าคั ญ ทาง
ประวัตศิ าสตร์ ทีม่ คี วามเป็ นสไตล์ยโุ รป โดยสถาปั ตยกรรมได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างสวยงาม
16.00 น. เดิน ทางผ่ า นเส้ น ทาง Meoraki ชม Meoraki Boulders เป็ นกลุ่ ม ก้ อ นหิน รู ป ร่ า งประหลาด ที่
Koekohe Beach ทีต่ งั ้ วางกระจัดกระจาย แต่ละก้อนนัน้ มีน้าหนักเป็ นตันๆ

17.40 น. เดินทางถึงเมืองโออามารุ ให้ท่า นได้ช่นื ชมกับสถาปั ตยกรรมในเมืองในแบบ Victorian Precinct ที่
ถูกอนุรกั ษ์ไว้อย่างดี โดยส่วนใหญ่แล้วตึกต่างๆ จะมีสขี าว หรือสีครีม
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เมื่อ ท่ า นเดิน ทางมาถึง เมือ งโออามารุแ ล้ว แนะน าท่ า นไปยัง Otago Blue Penguin Peninsula
(Location: 2 Waterfront Road, Oamaru, New Zealand) เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีใหญ่ทส่ี ุดของ
เมือ ง ให้ท่านได้พ บกับเพนกวิน สายพันธุ์ท่เี ล็กที่สุ ดในโลก ให้ท่านได้ใ กล้ชิดกับพวกมัน ตาม
ธรรมชาติ ใกล้กบั อ่าว Otago

เย็น

จากนัน้ เช็คอินเข้าทีพ่ กั และพักผ่อนามอัธยาศัย

พักค้างคืนที่เมือง Oamaru
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 : Oamaru – Christchurch [250kms//3hrs]
เช้า

ตื่นเช้าอย่างสดชื่น และเช็คเอาท์ออกจากทีพ่ กั

09.00 น. ให้ท่านได้ออกมาสูดอากาศช่วงเช้า ท่านสามารถแวะ Steampunk Playground (Location: South
Hills, Oamaru 9400, New Zealand) เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ให้ได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันได้
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10.00 น. แนะนาท่านให้แวะ Whitestone City [Location: 12 Habour Street, Seawardside, Oamaru 9400]
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ จาลองสถานทีส่ มัยก่อนๆ ทาให้นักท่องเทีย่ วสามารถได้รถู้ งึ ประวัติ
และภาพของบ้านเมืองสมัยก่อน เช่น เมือง อาชีพ เสือ้ ผ้า ต่างๆ ซึง่ ท่านสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ได้โดย การใส่ชุดของผูค้ นสมัยก่อน เพื่อให้เข้ากับสถานทีข่ องสมัยก่อน (เปิ ดบริการทุกวัน 10.0017.30 น.)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น.

เดินทางกันต่อไปยัง เมืองไคร์ทเชิ รต์ (Christchurch) (250kms//3hrs) เมืองที่ได้รบั สมญา
นามว่า เมืองแห่สวน

15.00 น.

เดินทางมาถึง เมืองไคร้ทเชิ รต์ )Christchurchจากนัน้ สามารถเดินเล่นในตัวเมือง อาทิ นัง่
รถราง Tram ชมเมือง สวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจาเมือง ความงามของแม่น้ าเอ
วอน สวนพฤกษศาสตร์
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หรือ ให้ท่านได้ช่นื ชมกับ Christchurch Street Art ซึ่งบริเ วณรอบๆเมือ งไคร์ทเชิร์ต ท่านจะพบกับ
ศิลปะแนว Grafiti ต่างๆ ตามตึกหรือสิง่ ก่อสร้างภายในเมือง ซึง่ เกิดจากศิลปิ นหลายๆคนตัง้ ใจที่จะทา
ให้เมืองไคร์ทเชิรต์ ดูไม่เงียบเหงาอีกต่อไป หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว ท่านสามารถข้ไปดูทเ่ี ว็ปไซต์
https://watchthisspace.org.nz/ เพื่อ ดูว่ า แต่ ล ะรูป อยู่ส่ ว นไหนของเมือ ง และใครเป็ น คนวาดและ
เมือ่ ไหร่

เย็น

รับประทานอาหารค่า และเช็คอินเขาทีพ่ กั

พักค้างคืนที่เมือง Christchurch :
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 : ออกเดิ นทางกลับกรุงเทพฯ ด้วย Singapore Airlines
08.00 น.
10.50 น.

เดินทางมาถึงสนามบินไคร์ทเชิรต์ เพื่อทาการคืนรถทีเ่ คาน์เตอร์ เช็คอินกระเป๋ าเพื่อเตรียมตัว
ออกเดินทางสู่สนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อทาการเปลี่ยนเครื่อง ด้วยสายการบิ น
สิ งคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ SQ298

17.40 น.
18.35 น.

เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อทาการเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ SQ978

20.10 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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Always Vacation
Travel for the Love of it!
• ระยะเวลาการขับรถ อาจแตกต่างกันในแต่ละท่าน
• ข้อมูลและโปรแกรมทีน่ าเสนอเป็ นเพียง guideline เท่านัน้ ท่านสามารถปรับเปลีย่ นได้ ให้ตรงกับ
lifestyle ของท่าน สาหรับนักท่องเทีย่ วประเภท self-drive ควรศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม ก่อนการเดินทาง
• เวลาเช็คอินในประเทศนิวซีแลนด์คอื 15.00 น.
• เวลาเช็คเอาท์ ในประเทศนิวซีแลนด์คอื 10.00 น.
• ถ้าหากต้องการเช็คอินล่วงหน้าก่อนเวลา 15.00 น. หรือจะเข้าทีพ่ กั ล่าช้ากว่า 19.00 น.
และถ้าหากต้องการเช็คเอาท์เกินเวลา 10.00 น. รบกวนลูกค้าโทรแจ้งทางทีพ่ กั ล่วงหน้า

ราคา
เริม่ ต้นเพียง ท่านละ 69,900 บาท
เดินทาง 2 ท่าน

ราคาท่านละ 79,900 บาท

เดินทาง 3 ท่าน

ราคาท่านละ 74,900 บาท

เดินทาง 4 ท่าน

ราคาท่านละ 72,900 บาท

เดินทาง 5 ท่าน

ราคาท่านละ 69,900 บาท

ราคานี้สาหรับจองและมัดจา ภายในวันที่ 11 มกราคาม 2562
พิ เศษสุด สาหรับลูกค้า King Power
ต่อที่ 1) รับส่วนลดในการช้อปปปิ้ งสูงสุด 15 %
ต่อที่ 2) รับฟรี Placenta Cream
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