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ROMANTIC IN NEW ZEALAND 
CHRISTCHURCH - QUEENSTOWN - TSS 

EARNSLAW 
 

ชมนครไครสเช้ิชต นครแหงสวนดอกไม เมืองท่ีมีลักษณะเหมือนประเทศอังกฤษ น่ังรถไฟสายโรแมน
ติค  TRANZ  ALPINE  ชมความงามของธารนํ้าแข็ง FOX  GLACIER  และ FRANZ JOSEF ชมทะเลสาบเทคาโปสี
เทอรควอยซ เทือกเขาเมาทคุก ชมเมืองควีนสทาวน เมืองแหงการทองเท่ียวท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมเมือง 
ARROW TOWN  เหมืองทองเกา ชอปปงสินคาพื้นเมืองของนิวซีแลนด  
   
 
วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ - สิงคโปร  - ไครสเชิ้ชต 
12.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร K สายการบิน 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 
15.30 น.     ออกเดินทางสูสิงคโปร เท่ียวบินท่ี  SQ 977 
 
18.55 น.     ถึงสนามบินชางอี้  ประเทศสิงคโปร 
19.45 น. ออกเดินทางจากสิงคโปร สูไครสเช้ิชต  โดยเท่ียวบินท่ี SQ 297    
 
วันที่สองของการเดินทาง       ไครสเชิ้ชต  -  ทะเลสาบเทคาโป 
1030    ถึงนครไครสเช้ิชต ซ่ึงเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของเกาะใต  ประเทศนิวซีแลนด หลังผานพิธีการตรวจคน

เขาเมือง และรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว นําทาน ชม เมืองไครสเช้ิชต หรือเมืองท่ีไดรับฉายาวา 
“อุทยานนคร”  เปนอุทยานแบบอังกฤษท่ีมีโบสถแบบเยอรมันโบราณ   ถนนหนทางเต็มไปดวยตนไม   
นําชมเมืองท่ีไดช่ือวา “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” นครแหงสวนดอกไมของนิวซีแลนด ผานชม
สวนสาธารณะ  ชมพิพิธภัณฑแคนเทอรเบอรรี่ท่ีบรรจุเรื่องราว และประวัติความเปนมาของชาวเมารี 
ชนเผาพื้นเมืองของประเทศ  ศาลาวาการประจําเมือง   ชมความงามของแมนํ้าเอวอน   

 
เท่ียง     รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภัตตาคาร 
 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานท่ีราบแคนเทอรเบอรรี่  ท่ีเต็มไปดวยฟารมเลี้ยงแกะ ฟารมเลี้ยงวัว แวะ

เมือง ASHBURTONเมืองศูนยกลางการคาผลิตภัณฑทางการเกษตร ชอปปงสินคาหนังแกะ ขนแกะ 
ลาโนลิน เสื้อไหมพรมราคาถูกจากน้ันนําทานเดินทางสูทะเลสาบเทคาโป  ทะเลสาบแสนสวยสีเทอร
ควอยซ อันเน่ืองจากหิมะบนเทือกเขาเมาทคุกละลาย  จนทําใหนํ้าในทะเลสาบเปนสีฟา 

 
เย็น         รับประทานอาหารเย็นท่ีภัตตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม  PEPPERS BLUE WATER   หรือเทียบเทา   ซ่ึงเปนโรงแรมที่อยูริม
ทะเลสาบเทคาโป ทานจะไดช่ืนชมกับทิวทัศนอันแสนงดงามและดื่มด่ํากับธรรมชาติอันแสนโรแมนติค  
และสูดอากาศบริสุทธสดช่ืนทามกลางขนุเขา 
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วันที่สามของการเดินทาง         ทะเลสาบเทคาโป  -   เมาทคุก   – ควีนสทาวน 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  

นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสุนัขเลี้ยงแกะ โบสถ  GOOD SHEPERD  สรางไวเพื่อเปนการยกยอง
คุณความดีท่ีชวยเหลือชาวนิวซีแลนดมาชานาน  ใกลๆกันน้ันทานจะไดเห็นโบสถขนาดกระทัดรัด  ซ่ึง
ในปจจุบันใชในการประกอบพิธีการตาง ๆ    นําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติเมาทคุก  อยูบริเวณ
เทือกเขาเซารทเทรนแอลป  ผานชมทะเลสาบพูคากิชมยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 3,753 เมตร  เหนือ
ยอดเขามีหิมะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอดป จากน้ันนําทานน่ังรถโคชเดินทางตอสูเมืองควีนสทาวน  
เมืองเล็ก ๆ ท่ีมีเสนห เปนเมืองตากอากาศริมทะเลสาบวาคาติปูท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศ
นิวซีแลนด   เปนเมืองท่ีเต็มไปดวยกิจกรรมท้ังกีฬา และการผจญภัยท่ีโลดโผนทาทายความสามารถ
มากมายท่ีรอใหคุณสัมผัส    ใหทานแวะซ้ือผลไมสดท่ีเมืองครอมเวลลกอนถึงเมืองควีนสทาวน 
 

เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภัตตาคาร 
 
บาย นําทานชมเมือง  ARROW TOWN เมืองเล็ก ๆ นารัก  ซ่ึงสมัยโบราณน้ันเปนเมืองแหงการขุดทอง  

ภายในเมืองดูเหมือนเมืองตุกตาท่ียังคงรักษาสภาพบานเรือน  รานคาในรูปแบบเดิมเหมือนเชน
สมัยกอนไวเพื่อใหนักทองเท่ียวชม นําคณะชมเหมืองทองเกา  เมืองแหงยุคตื่นทองในชวงศตวรรษท่ี 
19 ท่ีมีชาวจีนอพยพขามนํ้าขามทะเลมาทํางานท่ีเมืองน้ีมากมาย แตเปนการพบทองเพียงระยะสั้นๆ 
นําทานขึ้นกระเชาลอยฟา [ GONDOLA ] ขึ้นสูยอดเขา BOB’S  PEAK  ในความสูงระดับ 700 
เมตร ระหวางทางที่น่ังกระเชาขึ้นไป ทานจะไดเห็นภูมิประเทศท่ีสวยงามของเมืองควีนสทาวนท้ังหมด  
มีทะเลสาบวาคาติปูสีฟา ตัดขอบดวยขุนเขายอดขาวเปนหยอมๆ  มีเรือลําเล็กลํานอยสัญจรท้ิงฟอง
ขาวเปนแนวยาวอยูเบ้ืองหลัง  จากน้ันสนุกสนานเลนเคร่ืองเลน  LUGE ซ่ึงเปนเคร่ืองเลนท่ีจะลื่นไหล
มาตามไหลเขา เปนความมันสท่ีทานจะไมลืมเลือน 

 
ค่ํา         รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟย  ณ ภัตตาคาร SKYLINE พรอมชมทัศนียภาพจากยอดเขาแบบ

พาโนรามา นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม RYDGES HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 

                
           
วันที่สี่ของการเดินทาง                                     ควีนสทาวน   

 
เชา        รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางสูทานเรือริมทะเลสาบวาคาติปู   เพื่อขึ้นเรือกลไฟ  TSS EARNSLAW เรือกลไฟ
โบราณ ท่ีมีอายุถึง 85 ป  ลองเรือชมความงามของทะเลสาบวาคาติปูสูวอเตอรพีค  เพื่อชมการสาธิต
การตัดขนแกะ  โชวสุนัขตอนแกะ  ลองขี่วัวไบรสัน ชมบรรยากาศฟารมพื้นเมืองของนิวซีแลนด  และ
เลือกซ้ือสินคาจากรานคาซ่ึงจําหนายผลิตภัณฑจากแกะ 
 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิวริมทะเลสาบ    
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บาย        นําทานลองเรือกลับสูควีนสทาวน นําชมการกระโดด  BUNGY JUMP  กีฬาทาความหวาดเสียวท่ีมี
ตนกําเนิดท่ีประเทศนิวซีแลนด หรือหากตองการน่ังเรือเร็ว SHOTOVER JET BOAT ท่ีจะพาทานพบ
กับประสบการณใหมท่ีท้ังตื่นเตนและหวาดเสียว ในขณะท่ีเรือพาทานลัดเลาะไปตามแมนํ้าซ็อตโอเวอร  
ผานโขดหินท่ีย่ืนออกมาโดยคนขับผูชํานาญ ( รายการน้ีไมรวมอยูในคาทัวร โปรดติดตอหัวหนาทัวร 
) 

 
ค่ํา          รับประทานอาหารเย็นท่ีท่ีภัตตาคาร พรอมเมนูพิเศษกุงมังกรและเปาฮื้อ 
  นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม   RYDGES HOTEL   หรือเทียบเทา 
     
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
วันที่ หาของการเดินทาง           ควีนสทาวน – ไครสเชิ้ชต 
เชา        รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
      นําทานเดินทางกลับสูเมืองไครสเช้ิชต ระหวางทางชมทิวทัศนอันงดงามดั่งภาพวาด  เพลินตากับทุง

หญาอันเขียวขจี และฝูงแกะท่ีนารักยืนเล็มหญาตลอดสองขางทาง 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร ระหวางทาง  
 
บาย  นําทาน ชม เมืองไครสเช้ิชต หรือเมืองท่ีไดรับฉายาวา “อุทยานนคร”  เปนอุทยานแบบอังกฤษท่ีมี

โบสถแบบเยอรมันโบราณ   ถนนหนทางเต็มไปดวยตนไม   นําชมเมืองท่ีไดช่ือวา “เมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ” นครแหงสวนดอกไมของนิวซีแลนด ผานชมสวนสาธารณะ  ชมพิพิธภัณฑแคนเทอร
เบอรรี่ท่ีบรรจุเรื่องราว และประวัติความเปนมาของชาวเมารี ชนเผาพื้นเมืองของประเทศ แฮกลีย 
ศาลาวาการประจําเมือง   ชมความงามของแมนํ้าเอวอน  อิสระชอปปงสินคา ณ บริเวณ  
CONTAINER SHOPPING MALL   ตามอัธยาศัย 

 
เย็น       รับประทานอาหารเย็นท่ีภัตตาคาร (ไทย) 

นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม    SUDIMA AIRPORT    หรือเทียบเทา 
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วันที่หกของการเดินทาง                                               ไครสเชิ้ชต – สิงคโปร  – กรุงเทพ ฯ      

เชา        รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินแหงชาติ เมืองไครสเช้ิชต 

10:50  ออกเดินทางจากไครสเช้ิชิต สูสิงคโปร  โดยเท่ียวบินท่ี   SQ 298 
 
17:40    ถึงสนามบินชาวอี้   ประเทศสิงคโปร 
18:35  ออกเดินทางจากสิงคโปร สูกรุงเทพ  โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES   เท่ียวบินท่ี SQ 

978 
 
20:00   ถึงกรุงเทพ  โดยสวัสดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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อัตราคาใชจาย (จํานวนผูเดินทางจะตองมีอยางนอย 20 ทานขึ้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเล่ือนการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวร ในกรณีท่ีผูเดินทางไมครบตามจํานวน) 

อัตราคาใชจายรวม 

-  คาตั๋วเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ตั๋วหมูคณะ ท่ีน่ังช้ันนักทองเท่ียว 

หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาคาตั๋วและ/หรือภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ   

ชี้แจงใหไดทราบอีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของทั้งสองฝายเปนสําคัญ 

-  คาหองพัก พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา ทานท่ีประสงคจะพักหองเดี่ยว 

  หรือไมสามารถจัดหาคูพักได ตองเสียคาหองพักเดี่ยวเพ่ิม 

-  คาอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ / มีนํ้าดื่มบนรถทานละ 1 ขวดตอวัน 

-  คารถ คานําเท่ียว คาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

- คาวีซาเขาประเทศตามรายการ  

- คาหัวหนาทัวรจาก ไนซ ฮอลิเดย ติดตามตลอดการเดินทาง  

- คาขนกระเปาสัมภาระท่ีโรงแรมทุกแหง (ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม)  

- คาทิปคนขับรถ, เจาหนาท่ีทองถ่ิน (ถามี) 

- กระเปาสมนาคุณสําหรับผูเดินทางทานละ 1 ใบ  

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 500,000.- บาท และประกันชีวิต 1,000,000.- บาท  

- รายการเดินทางน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันอีกคร้ังหลังจากท่ีไดสํารองท่ีน่ังกับทางสายการบิน 

  และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังน้ีรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ 

  เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ  

อัตราคาใชจายไมรวม 

-  คาอาหารและเคร่ืองดื่มพิเศษท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือจากรายการทัวร  

- คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ  

- คาทิปหัวหนาทัวรท่ีติดตามคณะจากประเทศไทย (ตามความพอใจและบริการ ไมมีการบังคับ) 

  - คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผู

เดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การ

ลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ความลาชาอัน

บังเกิดจากสมาชิกในคณะ ฯลฯ ท้ังน้ีจะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด  

• การทองเท่ียวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศทานไมสามารถท่ีจะ

เรียกรองเงินคืนในกรณีท่ีทานปฏิเสธ สละสิทธ์ิ ในการใชบริการท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดมีการตกลงหรือแจงใหทราบกอน

การเดินทาง  
 


