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100% PURE NEW ZEALAND ถูกขนานนามขึ้นอันเน่ืองมาจากภูมิประเทศท่ีความแตกต่าง 
กว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยสุดยอดชายฝ่ังทะเลและชายหาด ป่าเฟิร์น ท่ีสะท้อนถึงความอุดม
สมบูรณแ์ละธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ 

 นิวซีแลนดมี์เมืองขนาดก าลังดีมากมายต้ังกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปแทรกอยู่กับพื้นท่ีอย่าง
กลมกลืน จึงท าให้นิวซีแลนดมี์ภูมิประเทศและวิวทิวทัศน์ไม่ว่าจะเทือกเขาหิมะ ทุ่งหญ้าอันกว้าง
ใหญ่สุดลูกหูลูกตา จนไปถึงริมชายฝ่ังและท้องทะเล มีความงดงามอย่างน่าอัศจรรย ์แค่น่ังรถชมวิว
ระหว่างทางก็เพลินแล้ว นิวซีแลนด์ยังเป็นสวรรค์ของนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะผู้ท่ีหลงใหลการ
ท่องเท่ียวแบบผจญภัย และรักในธรรมชาติ อีกท้ังยังมีกิจกรรมให้เลือกเล่นมากมาย  

บีเจอรนี์ไลฟ์ขอน าเสนอเส้นทางท่ีจะพาท่านได้ชมความงามธรรมชาติของเกาะใต้ได้อย่าง
เต็มอิ่ม ขับรถผ่านท่ามกลางทุ่งหญ้าอันเขียวขจี และวิวเทือกเขาหิมะท่ียากจะละสายตา หรือวิวป่า
เฟิรน์ระหว่างทางก็ดูสวยแปลกตา ด้วยกรุ๊ปขนาดเล็กท าให้สามารถแวะถ่ายรูประหว่างทางได้สะดวก 
และยังเลือกทานอาหารกลางวันได้เองอย่างอิสระ หรือท าอาหารเย็นทานร่วมกัน มีความสนุกสนาน
ให้ความรู้สึกเหมือนมาเท่ียวกันเองกับเพื่อน 

 

เดินทางวันท่ี 1 – 10 ธันวาคม 2565 
วันแรก (1 ธ.ค.65)  กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์

xx.xx น. เวลานดัหมายแจง้ใหท้ราบในใบเตรียมตวั (ส่งใหก้่อนวนัเดินทางประมาณ 7 วนั) 
12.15 น. ออกเดินทางสู่ไครสตเ์ชิรช์ ประเทศนิวซีแลนด ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบิน SQ 975 (ใชเ้วลา

บิน 2.35 ชั่วโมง) 
15.45 น. ถึงสิงคโปร ์เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 
19.45 น. ออกเดินทางต่อ ดว้ยเท่ียวบิน SQ 297 (ใชเ้วลาบิน 9.45 ชั่วโมง) 
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วันที่สอง (2 ธ.ค.65)  สิงคโปร ์– ไครสตเ์ชิรช์ 

10.40 น. ถึง เมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ (ศลุกากรประเทศนิวซีแลนด ์หา้มน าเขา้อาหารสดทกุชนิด อาทิผกั ผลไม ้เนือ้สด หมู
แผ่น เมล็ดพันธุ์พืช และน า้ผึง้ เป็นต้น รวมทั้งอาหารจากบนเครื่องบิน) จากนั้น น าท่านเช็คอินกระเป๋า
เดินทางเพื่อเดินทางต่อดว้ยไฟลทบ์ินภายในประเทศ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในทวัร)์  
น าท่านสู่ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า Willow Bank ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ของประเทศ
นิวซีแลนด ์ไม่ว่าจะเป็นกีวี นกแกว้ วอลลาบี และสตัวแ์ปลกอื่นๆอีกมากมาย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในทวัร)์ 
  เขา้สู่ท่ีพกั เมืองไครสตเ์ชิรช์ 
 

วันที่สาม (3 ธ.ค.65)  ไครสตเ์ชิรช์ 

เชา้ หลังอาหารเชา้ (รวมในทัวร)์ น าท่านเดินเล่นใน สวนสาธารณะเมืองไครสตเ์ชิรช์ สวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองไครสต์เชิรช์ท่ีจะเปล่ียนสีสัน และบรรยากาศตามฤดูกาลต่างๆ เดินเล่นถ่ายรูปต้นไม้
เปล่ียนสียามเชา้อันสวยงาม สูดอากาศอันบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอด สวนสาธารณะแห่งนีต้ั้งอยู่ใจกลางเมืองมี
แม่น า้อาวอนพาดผ่าน ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1850 ไวเ้ป็นท่ีส าหรบัประชาชนไดม้ีท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ภายในสวนนี ้
ยังมีส่วนท่ีเป็นสวนพฤกษชาติ ท่ีจะมีการปรบัเปล่ียนหมุนเวียนดอกไม้พันธุ์ต่างๆ ตามฤดูกาลอีกดว้ย ได้
เวลาอนัสมควร น าท่านล่องเรือพายชมวิวธรรมชาติสองฟากฝ่ังของแม่น า้อาวองท่ีไหลผ่านกลางเมืองและ
สวนสาธารณะแห่งนี ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในทวัร)์ 
 น าท่านเดินชมเมืองไครสตเ์ชิรช์ 
 จากนั้น ช็อปป้ิงที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน สินค้าท่ีนิยมซือ้ส่วนใหญ่จะเป็นครีม

บ ารุงผิวต่างๆ ท่ีท ามาจากแกะ เช่น ครีมบ ารุงผิว สบู่ ของส่วนใหญ่คุณภาพดี ราคาถูกกว่าเมืองไทยเยอะ 
และท่ีส าคญัเป็นของแทแ้น่นอน ทาแลว้หนา้ไม่เห่อ แต่กลบังดงามอ่อนนุ่ม เด็กกว่าเดิม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หรือท าอาหารรบัประทานรว่มกนั (ไม่รวมในทวัร)์ 
เขา้สู่ท่ีพกั เมืองไครสตเ์ชิรช์ 

วันที่สี่ (4 ธ.ค.65)  ไครสตเ์ชิรช์ – เทคาโป 

เชา้ หลังอาหารเชา้ (รวมในทัวร์) ออกเดินทางสู่ทะเลสาบเทคาโป แวะช็อปปิ้งสินคา้พืน้เมือง ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโลนิน ของฝากอื่นๆ ท่ีเมืองแอชเบอร์ตัน เมืองศูนย์กลางการซือ้ขาย
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีส าคญัของเกาะใต ้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าฟารม์เลีย้งแกะ หรือฟารม์ววั ท่ีน่ี
จึงเป็นแหล่งรวมสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากแกะ ขนแกะ และผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว อาหารเสริม และของท่ีระลึก 
อื่นๆ แวะเท่ียวฟารม์เลีย้งแกะ Morelea Farm ฟารม์เล็กๆ ท่ีใชง้านจริง ชมการสาธิตการตอ้นแกะโดยสนุัข
ตอ้นแกะแสนรูส้ายพันธุ์ฮันเตอรค์อลล่ี ซึ่งจะใชส้ายตาในการควบคุมฝูงแกะทัง้หลายมาใหท่้านไดส้ัมผัส
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แกะไดอ้ย่างใกลช้ิด พรอ้มใหท่้านไดใ้หอ้าหารแกะแสนน่ารกัทัง้หลาย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ แวะเดิน
เล่นและรบัประทานอาหารกลางวันท่ีเมืองเจอรัลดีน เมืองเล็กๆ น่ารกัๆ เป็นเมืองท่ีไดก้ล่ินอายทางศิลปะ
และประวติัศาสตรท่ี์ยังอบอวลอยู่ ดูไดจ้ากรา้นคา้ขายของท่ีเป็นงานท ามือ หรืองานศิลปะต่างๆ และยังมี
พิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัเมืองนีใ้หท่้านไดเ้ขา้ไปเยี่ยมชมไดอ้ีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในทวัร)์ 
จากนัน้เดินทางต่อ สู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE

) ทะเลสาบท่ีมีสีเขียวอมฟ้า ท่ีเรียกว่า ทะเลสาบสีเทอค
วอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดใน
นิวซีแลนด์เพราะความสวยงามแบบท่ีสุดของท่ีสุดบนพืน้ท่ี
กวา้งใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่สูง 700 เมตร 
จากระดบัน า้ทะเล  น า้ในทะสาบยงัคงสีเทอควอยซซ์ึ่งจะเห็น

ไดช้ดัเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตยต์กกระทบสะทอ้นกบัผิวน า้ สารละลายและแรธ่าตุต่างๆ ท่ีน า้ชะ
ลงมาระหว่างทางท่ีไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองท่ีสรา้งโทนสีฟ้าสวยๆ ใหก้บัทะเลสาบแห่งนี ้ถึงทะเลสาบ
เทคาโป น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก เก็บกระเป๋าสมัภาระ จากนั้นน าท่าน 
ชมโบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี  “Church of the good 
Shepherd” เป็นโบสถห์ลังเล็กและเล็กท่ีสุดในนิวซีแลนด์ ตัง้อยู่
ริมทะเลสาบ ชื่อของโบสถ์ ได้มาจากค าท่ีใชเ้รียก ‘พระเยซู’ ว่า
เป็นคนเลี้ยงแกะท่ีแสนดี ตามคติในพระคัมภีรใ์หม่ของคริสต์
ศาสนา ประกอบกบัดินแดนเกาะใตใ้นแถบนี ้อาชีพเกษตรกรรม
เลีย้งแกะเป็นอาชีพและรายไดห้ลักน าความเจริญมาสู่ภูมิภาคนีเ้ป็นอย่างมาก จนคนเลีย้งแกะทัง้หลาย
สมควรได้รบัการยกย่องเชิดชูดว้ย ศาสนสถานอันมีท่ีตัง้ท่ีน่าประทับใจแห่งนี ้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก พักผ่อน
อิสระตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในทวัร)์ 
ท่ีพกั บ้านพักตากอากาศเมืองเทคาโป ในยามค ่าคืนส่ิงหน่ึงท่ีเป็นไฮไลทข์องการมาพักท่ีทะเลสาบเทคา
โป คือการไดอ้อกมาดูดาวยามค ่าคืน เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นเมืองเล็กๆและมีบรรยากาศท่ีโล่งกวา้งของทะเลสาบ 
จึงไม่มีแสงไฟมารบกวน คุณสามารถมองเห็นดวงดาวมากมายของทอ้งฟ้าซีกโลกใต ้หรือแมก้ระทั่งทาง
ชา้งเผือกในคืนท่ีฟ้าไรเ้มฆ หากท่านโชคดี 
 

วันที่ห้า (5 ธ.ค.65)  เทคาโป 

เชา้ หลังอาหารเชา้ (รวมในทัวร์) น าท่านสู่อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก น าท่านเดินเทรกกิง้ ระยะสั้นๆ เพื่อชม
ธรรมชาติ และชมธารน ้าแข็งทาสมัน ธารน า้แข็งทาสมัน เป็น
ธารน า้แข็งท่ียาวท่ีสดุในนิวซีแลนด ์ประมาณ 27 กิโลเมตร มีอายุ
ราว 300 – 500 ปี ท่ีค่อยๆละลายและแตกออกไปเรื่อยๆ จน
กลายเป็นแม่น า้ทาสมนั และยงัเป็นหน่ึงในแม่น า้ท่ีไม่กี่แห่งในโลก
ท่ีมีภเูขาน า้แข็งลอยอยู่บนแม่น า้ดว้ย 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในทวัร)์  
 จากนั้น น าท่านกลับสู่ทะเลสาบเทคาโป ระหว่างทางกลบัแวะถ่ายรูปวิวธรรมชาติอันสวยงามริมทะเลสาบ

ปูคากิอย่างเต็มอิ่ม ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่
อนัดบั 3 ของนิวซีแลนด ์มีทิวทศันง์ดงามมากจนไดช้ื่อว่า Million 
Dollar View คือไม่ว่าจะมองมมุไหนก็สวยทัง้นัน้ จนเป็นทิวทศันท่ี์
มีมูลค่านับล้านดอลล่ารที์เดียว  ท่ีทะเลสาบนีส้ามารถมองเห็น
ยอดเขาเมาทค์ุกท่ีสูงถึง 3,753 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอด
ทัง้ปีอีกดว้ย (ส ำหรบัท่ำนที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงสู่กลำเซียบน
ยอดเขำ กรุณำแจง้ล่วงหนำ้) กิจกรรมนั่งเฮลิคอปเตอร์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่นกัท่องเที่ยวนิยม เพรำะ
นอกจำกจะไดช้มวิวสวยๆจำกมุมสูงแลว้ ยังไดม้ีโอกำสเล่นกับ
หิมะไดอ้ีกดว้ย ใชเ้วลำท่องเที่ยวทำงอำกำศประมำณ 45 นำที – 
1 ชั่วโมง 

เย็น น าท่านเลือกซือ้วตัถดิุบประกอบอาหารรว่มกนั รบัประทาน
อาหารเย็น (ไม่รวมในทวัร)์ 

 
 

วันที่หก (6 ธ.ค.65)   เทคาโป – วานากา 

เชา้ หลังอาหารเชา้ (รวมในทัวร)์ น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานากา แวะชมฟารม์เลี้ยงปลาแซลม่อน ให้
ท่านได้ชมกระชังเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาแซลมอน และ
นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซือ้และชิมปลาแซลมอนสดๆ เหมาะอย่างยิ่งกับผูท่ี้รกัการทานปลาแซลมอน 
ซึ่งปลาแซลม่อนน า้จืดของนิวซีแลนดจ์ดัไดว้่าเป็นปลาแซลม่อนท่ีดีท่ีสดุในโลกอีกดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 
ใหท่้านไดแ้วะถ่ายรูปท่ีราบตอนกลางอนักวา้งไกลสุดลูกหลููกตาของเกาะใตม้ีทุ่งหญ้ากับภเูขาสลบัซบัซอ้น
ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ และแม่น า้อาฮรูิริ (Ahuriri) ท่ีพาดผ่านหบุเขา จนกลายเป็นทัศนียภาพ
อนัแสนสวยงามหาชมไดจ้ากท่ีน่ีท่ีเดียว  
ผ่านเส้นทาง ลินดิสพาส (Lindis Pass) เป็นเขตสงวนพันธุ์กอหญ้าแห่งแรกในนิวซีแลนด์ ขับรถผ่าน
ท่ามกลางหบุเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยกอหญ้าสีเหลืองตลอดทางเมื่อมองไกลๆแลว้เหมือนขนเฟอรท่ี์ปกคลมุไป
ทั่วทัง้หุบเขา และจะดูเป็นสีทองยามแสงอาทิตยส์าดส่องลงมา เพลิดเพลินไปกับวิวสองขา้งทางและแวะ
ถ่ายรูประหว่างทางอีกด้วย ขับต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเมืองวานากา เมืองวานากา เมืองตากอากาศเล็กๆ 
ตัง้อยู่ริมทะเลสาบอนัเงียบสงบแลว้สวยงาม โอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาปกคลมุดว้ยหิมะอนัสงูใหญ่ เมืองวา
นากาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีชาวนิวซีแลนดนิ์ยมมาท ากิจกรรมกลางแจง้ตลอดทัง้ปี ไม่ว่าจะเป็นการตกปลา 
พายเรือคายัค เล่นสกีในฤดูหนาว นักท่องเท่ียวทั่วโลกต่างเดินทาง
มาเมืองนีเ้พื่อชื่นชมความงามของธรรมชาติ ทะเลสาปและขุนเขา
เมื่อเดินทางถึงเมืองวานากาแลว้ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระใหท่้านได้
เดินส ารวจเมืองเล็กๆ ท่ีมีทั้งแกลเลอรี รา้นค้า คาเฟ่ รา้นอาหาร
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ต่างๆ เขา้ชม Puzzling World ท่ีเริ่มตน้ดว้ยเขาวงกตท่ีสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1973 และไดข้ยับขยายจนไดร้บั
รางวัลมาในท่ีสุด สนุกกับการถ่ายภาพ และสัมผัสประสบการณ์อันพิศวงและปริศนาต่างๆ จนท าใหท่้าน
รูสึ้กไดก้ลบัไปเป็นเด็กอีกครัง้หน่ึง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในทวัร)์ 
 

วันที่เจ็ด (7 ธ.ค.65)   วานากา – เท อานัว 

เชา้ หลงัอาหารเชา้ (รวมในทัวร)์ น าท่านชมวิวริมทะเลสาบวานากายามเชา้ในยามท่ีลมสงบ ท่านจะไดพ้บกับ
ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีสะท้อนภาพของเทือกเขาและต้นไม้ดังกระจกผืนใหญ่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองเท อานวั ขบัรถชมวิวทุ่งหญา้อนัเขียวขจีระหว่างทาง ผ่านเมืองกอร ์(Gore) เมืองแห่งดนตรีคนัทรี และ
ยงัเป็นเมืองท่ีตกปลาเทราตสี์น า้ตาลระดบัโลกบนแม่น า้มาเตารา 

เท่ียง แวะรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหว่างทาง (ไม่รวมในทวัร)์ 
บ่าย ออกเดินทางต่อ ถึงเมืองเท อานัว ในช่วงเวลาเย็นประตสูู่อุทยานแห่งชาติฟยอรด์แลนด ์เมืองเล็กๆอันแสน

สงบตัง้อยู่ริมทะเลสาปเทอานัวทะเลสาปท่ีใหญ่ท่ีสุดในภมูิภาคเซาทแ์ลนด ์เมืองนีแ้ละยงัเป็นจดุพักอย่างดี

ก่อนเดินทางสู่มิลฟอรด์ซาวด์ น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก จากนั้นให้ท่านไดซ้ึมซับบรรยากาศริมทะเลสาปอันแสน
สงบ และชมพระอาทิตยต์กดินริมทะเลสาบอนัสวยงาม น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระตามอัธยาศัย ท่านท่ีสนใจ
ทัวร์ชมหนอนเรืองแสง (กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนการเดินทาง) หนอนเรืองแสง ถึงแม้นว่าจะ
เรียกว่าหนอน แต่จริงๆแลว้ไม่ใช่หนอน แต่เป็นตวัอ่อนของแมลงท่ีมีลักษณะคลา้ยยงุ ท่ีสามารถปล่อยแสง
ออกมาจากตวัเพื่อล่อเหยื่อใหม้าติดกับ หนอนเรืองแสงนีม้ีอยู่มากมายภายในถ า้ไม่กี่แห่งในนิวซีแลนด ์จน
ท าใหเ้รารูสึ้กราวกบัว่าไดม้องดดูาวอยู่บนทอ้งฟ้าอนัมืดมิดเต็มไปหมด 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในทวัร)์ 
เขา้สู่ท่ีพกั เมือง เท อานวั 
 

วันที่แปด (8 ธ.ค.65)  เท อานัว – มิลฟอรด์ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์

เชา้ หลังอาหารเชา้ (รวมในทัวร)์ เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติฟยอรด์แลนด ์เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศ
นิวซีแลนด์ท่ีใหญ่ ท่ีสุดมีเนื ้อท่ีเกือบ 3 ล้านเอเคอร์ ครอบคลุมพื ้นท่ีส่วนใหญ่ของเกาะใต้แถบชายฝ่ัง
ตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศท่ีสูงชันและซับซ้อนมีชายฝ่ังท่ีขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พืน้ท่ีแห่งนีม้ีเอกลกัษณเ์ฉพาะไดร้บัการคุม้ครองเป็นพิเศษและไดร้บัการประกาศ
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ใหเ้ป็นมรดกโลก ลอดอุโมงคฮู์เมอร ์HOMER TUNNEL มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ท่ีใชเ้วลาก่อสรา้งนาน
ถึง 17 ปี เขา้สู่ช่องแคบมิลฟอรด์ เพื่อน าท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE ท่ีมีความปลอดภัยสูง 
ชื่นชมความงามของฟยอรด์ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะและธารน า้แข็งหลายลา้นปีมาแล้ว ซึ่งมีความ
ยาวถึง 19 กิโลเมตร มิลฟอรด์ซาวด ์เป็นผืนน า้อันเป็นส่วนเวา้ของทะเลทาสมัน ซึ่งถกูโอบลอ้มไวด้ว้ยหุบ
เขาท่ีแคบและหนา้ผาสงูชันอันเกิดจากการกดัเซาะของธารน า้แข็ง ต่อมาเมื่อธารน า้แข็งหายไปก็มีน า้ทะเล
เขา้มาแทนท่ี ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอรด์ (Fiord หรือ Fjord)” บริเวณท่ีธารน า้แข็งกัดเซาะและถูกแทนท่ีโดยน า้
ทะเล ส่วนท่ีเป็นผืนน า้จะเรียกว่า “ซาวด”์ ในขณะท่ีส่วนท่ีเป็นภเูขาและหนา้ผาซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเขา้มาใน
น า้จะเรียกว่า “ฟยอรด์”นั่นเอง 

 10.50 น. น าท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE พรอ้มกับผ่านชมน า้ตกโบเวน ท่ีมีความหมายในภาษา
เมารีว่า “น า้ตกนารีแห่งล าธาร” ชมทิวทศันท่ี์งดงามของน า้ตกสงู 160 เมตร น า้ตกแห่งนีต้ัง้ชื่อตามภรรยา
ท่านผูว้่าการนิวซีแลนดท่ี์มาเยี่ยมชมสถานท่ีแห่งนี ้ผ่านชม SEAL ROCK ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของแมวน า้ตาม
ธรรมชาติ ชมยอดเขา MITRE PEAK เชื่อกนัว่าน่าจะเป็นภเูขาท่ีมีฐานอยู่ในทะเลท่ีสงูท่ีสดุในโลก  

บ่าย รบัประทานอาหารเท่ียงบนเรือ   
13.00 น.  น าท่านกลับสู่เมืองควีนสท์าวน ์ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับบรรยากาศและวิวสวยๆ ท่ีมองผ่าน

เลนสก์็เก็บภาพไดไ้ม่สวยเท่าตาเห็น ระหว่างทางสู่เมืองควีนสท์าวน ์แวะถ่ายรูปท่ีทะเลสาป Mirror Lake 
ในวันท่ีฟ้าลมสงบผิวทะเลสาปจะน่ิงสะท้อนวิวภูเขา 
และต้นไม้ท่ีอยู่ด้านล่างราวกับเป็นกระจกขนาดใหญ่ 
เดินทางต่อ แวะถ่ายรูปวิวระหว่างทางจนถึงเมืองควีนส์
ทาวน ์

เย็น ถึง เมืองควีนสท์าวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่ง
การผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ริมเนินเขา ริมทะเลสาบ
และโอบล้อมด้วยภูเขา จัดได้ว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติก
สุดๆ และท่ีน่ีเปรียบเหมือนเป็นสวรรคข์องผูท่ี้ชื่นชอบความทา้ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล 
ปัจจุบันควีนสท์าวนถ์ูกยกใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศนท่ี์งดงาม จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพัก
เก็บส าภาระให้เรียบรอ้ย แล้วน าท่านขึน้ กระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE GONDOLA) เป็น
กระเชา้ท่ีนั่งได ้4 คนระยะทางขึน้สู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะไดส้ัมผัสความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์
ในอีกมุมมอง ท่ีท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนท่ีปลูกสรา้งตามไหล่เขาพรอ้มกับทะเลสาบวาคาทีปูท่ี
สวยงามด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพของเมืองควีนสท์าวน์จากมุมสูง พรอ้มเก็บภาพความ
ประทบัใจ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส ์พีค พรอ้มชมวิวอัน
สวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ยามค ่าคืน บริการท่านดว้ยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนือ้แน่น 
หอยแมลงภู่นิวซีแลนดช์ิน้โต หรือ เนือ้แกะที่เป็นเมนท่ีูไม่ควรพลาด (รวมในทัวร)์ 
ท่ีพกัเมือง ควีนสท์าวน ์
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วันที่เก้า (9 ธ.ค.65)  ควีนสท์าวน ์ 

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า (รวมในทัวร)์ น าท่าน ชมการนั่งเรือ Shot Over Jet  (ท่านท่ีต้องการสัมผัส
ประสพการณอ์นัน่าต่ืนเตน้ โปรดแจง้ล่วงหนา้) เรือเจ็ตแล่นดว้ย
ความเร็วสงูอนัโด่งดงัจากนิวซีแลนด ์แล่นเรือท่ามกลางเกาะแก่ง 
และโขดหินตามล าน า้ Shotover ท่ีคดเคีย้วไปมาและหมุนเรือ 
360 องศา อย่างน่าหวาดเสียวพอต่ืนเตน้ใหร้่างกายไดห้ลั่งอดรี
นาลีน คิดค้นโดย Bill Hamilton เปิดตั้งแต่ปี 1970 มีผู้มาลอง
ความหวาดเสียวนีแ้ลว้กว่า 2 ลา้นคน 

 จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่เมือง แอรโ์รวทาวน์ (Arrowtown)  
เท่ียวชมเมืองของนักขุดทอง เป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา 
ท่ีน่ีเป็นเมืองขุดทองเก่าท่ีอนุรกัษ์เอาไวอ้ย่างดีท่ีสดุ ในยคุต่ืนทอง 
(ปี 1865) เคยมีประชากรมากกว่า 7,000 คน และเป็นเพียงหน่ึง
ในเมืองขุดทองสมัยเก่าท่ีเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปร
สภาพเป็นเมืองรา้ง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองท่ีพฒันาอย่าง
ทนัสมยั แมว้่าแอรโ์รวท์าวนจ์ะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียว  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง (ไม่รวมในทวัร)์   
ออกเดินทางต่อและแวะชม สะพานคาวารัว (KAWARAU) ชมกิจกรรม
หวาดเสียวอันเล่ืองชื่อของชาวนิวซีแลนด ์ถือเป็นกีฬาวัดใจคน  กลา้ โดย
สะพานมีความสูงถึง 43 เมตร ซึ่งควีนทาวนถ์ือเป็นตน้ก าเนิดของการโดด
บันจีจ้ั้มป์ท่ีโด่งดังไปทั่วโลก และมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามระดับโลกอีกด้วย  
(ท่านท่ีตอ้งการกระโดดบนัจีจ้ัม้พ ์หรือ Sky Divingประสบการณค์รัง้หน่ึงใน
ชีวิตอนัน่าต่ืนเตน้ โปรดแจง้ล่วงหนา้) จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองควีนสท์าวน ์ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในทวัร)์  
ท่ีพกัเมือง ไครสตเ์ชิรช์ 

 

วันที่สิบ (10 ธ.ค.65)   ควีนสท์าวน ์– ไครสตเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

06.00 น. หลงัอาหารเชา้อย่างง่าย (รวมในทัวร)์ น าท่านเดินทางสู่สนามบินควีนสท์าวน ์ท าการคืนรถยนต ์ 
08.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองไครสตเ์ชิรช์ โดยสายการบินแอรนิ์วซีแลนด ์เท่ียวบิน NZ 5640 (ใชเ้วลาบิน 1 ชั่วโมง) 
09.30 น. เดินทางถึงสนามบินไครสตเ์ชิรช์ รบักระเป๋าและท าการเช็คอินส าหรบัเท่ียวบินระหว่างประเทศ 
12.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบิน SQ 298 (ใชเ้วลาบิน 10.50 ชั่วโมง) 
17.40 น. ถึง สิงคโปร ์เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 
18.35 น. ออกเดินทางต่อ ดว้ยเท่ียวบิน SQ 978 (ใชเ้วลาบิน 2.25 ชั่วโมง) 
20.10 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

 
อัตราค่าบริการ: กรุ๊ปเล็ก 6-10 ท่าน  

วันท่ีเดินทาง ราคาต่อท่าน 
(ขนาดกรุ๊ป 9 – 10 ท่าน)  

ราคาต่อท่าน 
(ขนาดกรุ๊ป 6 – 8 ท่าน) 

1 – 10 ธ.ค. 65   
**โปรดติดตามและรออัพเดทราคาอีกคร้ัง** 

อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ ชัน้ประหยดัสายการบินแอรนิ์วซีแลนด ์(QUEENSTOWN – CHRISTCHURCH) 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่ากลุ่มเท่านัน้ หากตอ้งการวีซ่าเด่ียวกรุณาแจง้ล่วงหนา้และช าระค่าวีซ่าส่วนต่าง   
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ท่ีพกัในบางเมืองเป็นแบบบา้นพกัตากอากาศ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารบางมือ้ตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าล่องเรือชมวิว Milford Sound 
7. ค่ากระเชา้ Gondola และอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ์
8. ค่ารถน าเท่ียว 2 คนั 
9. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นีข้ึน้กับเงื่อนไข

บริษัทประกนัชีวิต  
11. มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยดแูละอ านวยความสะดวกตลอดทริป 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(BKK-SIN-CHC-SIN-BKK) 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมัต่อท่าน เน่ืองจากมีไฟลทภ์ายในประเทศ 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. อาหารมือ้กลางวนั-เย็น 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทัง้นีจ้ านวนขึน้กับความพึงพอใจของท่าน 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง 
ช าระเงินค่ามัดจ าทัวรแ์ละท าจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าเป็นเงิน xx,000 บาท/ท่าน พรอ้มส่งหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง 
จากนัน้ช าระเงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดอย่างนอ้ย 45 วนัก่อนการเดินทาง 
**หากช าระมดัจ าไม่ทนัราคาตั๋วเครื่องบินท่ีมีการปรบัเปลี่ยนเพิ่มขึน้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งยื่นเสนอราคาใหม่อีกครัง้ 
 
การยกเลิก 
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1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามดัจ า 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึน้ไป  คืนเงินบางส่วน **ยกเวน้ส่วนท่ีไดจ้่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปแลว้ และค่าใชจ้่ายวีซ่า 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-44 วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-14 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้งหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 
 


