
FANTASTIC NEW ZEALAND NORTH & SOUTH 8D6N



วันแรกของการเดินทาง

17.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2
ROW: D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

เจ้าหน้าที่  บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อน
การเดินทาง



19.30 น.
ออกเดินทางสู่โอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ 

เที่ยวบินที่  TG 491
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.) 

10.45 น.
เดินทางถึงเมืองโอ็คแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม) 
ประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว
(นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามน าเขา้ อาหารสด และพืชผักเข้าเมือง
โดยเด็ดขาด) 

DAY 2



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจีน

น าคณะเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่
ส าคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน น าท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่
สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยล า ตัวเมืองตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับ
สนิทแล้ว จึงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหลุมบ่อภูเขาไฟอยู่
ทั่วไป และยังมีสมญานาอีกชื่อนึงว่า เมืองแห่งการแล่นเรือ
(The City  of Sails) 

Auckland



น าท่านชม  สะพานฮาร์เบอร์ น าท่าน ผ่านชมย่าน Queen Street ที่เป็นถนนสายส าคัญย่านการค้า และตึกส าคัญของเมืองผ่านชมย่าน Parnell Village

ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง Parnell Rose Gardenสวนท่ีรวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวนมาก และบางครั้งสวนแห่งน้ี
ยังได้จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้ง 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ KELLY’S TARLTON SEA LIFE AQUARIUM 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเอกชน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1985 เดิมเคยเป็น
แทงคเ์ก็บกักน้ าเสียที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของระบบท่อระบายน้ าของเมือง มีสัตว์น้ านานา
ชนิดไว้จัดแสดง เช่น ปลากระเบน ปลาฉลาม และไฮไลทข์องที่นีค่ือนกเพนกวิน
จักรพรรดิ เป็นนกเพนกวินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดานกเพนกวินท่ีมีถ่ินฐานอยู่ใน
ทวีปแอนตาร์กติกา จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งในย่านใจกลางเมือง
บนถนนควีนส์สตรีทมอลล์



ที่พัก LANGHAM  AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชนิด



น าท่านเดินทางสู่เมือง มาตามาตา เข้าเยี่ยมชม 

หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET ) 
สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ
ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงาม
ของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่า
พันเอเคอร์

HOBBITON MOVIE SET

DAY 3



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรโตรัว เมืองพลังความร้อน
ใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด จากนั้นน าท่าน
เข้าชม เรนโบว์สปริง (Rainbow Spring) ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ เพื่อ
ต้อนรับผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังมีนกพื้นเมืองสายพันธุ์ต่าง ๆ หลายชนิด เช่น นกทุย
นกพิราบพื้นเมือง นกแก้วเกาะเหนือ นกแก้วเคีย เป็นนกที่ได้รับการคุ้มครอง
และยังมีกิ้งก่าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่เมื่อ 225 ล้านปีก่อน
คริสตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานถึง 100 ปี Kiwi House
หรือบ้านนกกวีี

ROTORUA



น าท่านเข้าชม ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมือง
ของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนย์การแสดงงานฝีมือ
ของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไม้ ของชาวเมารี 
เครื่องจักสาน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
บ้านโบราณและเรือโบราณต้ังแสดงอีกด้วย บริเวณ
บ่อนน้ าพุร้อนมีจุดเด่นคือบรเิวณสะพานข้าม
ล าธาร ที่สามารถมองเห็นน้ าพุใหญ่ที่พุ่งขึ้นให้ชม
ชั่วโมงละ 2-3 ครั้ง เฉล่ียวันละ 14 ครั้ง 
สูงประมาณ 50-60 ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที 
ชมบ่อโคลนเดือน ประสบการณ์ทางธรรมชาติอัน
น่าทึ่ง

TE PUIA



ที่พัก NOVOTEL HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านชมความงามของถ้ าไวโตโม (Waitomo Cave) ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ท่านจะได้พบกับห้องโถงที่เรียกว่า Cathedral คาธีดัลล์
ที่มาของชื่อนี้คือ เพราะมีหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่งของห้อง มีลักษณะคล้ายออร์แกน
ที่ใช้ในโบสถ์ น าท่านล่องเรือเล็ก พิสูจน์ความงดงามของหนอนเรืองแสง ที่เปล่งประกายแสง
ระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ ามานานนับพันปี มองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า 

DAY 4

Waitomo Cave



จากนั้นน าท่านสู่ ฟาร์มอะโกรโดม (Agrodome) 

ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและ
ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้



น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

เพื่อเดินทางสู่เมืองไครสเชิร์ชออกเดินทางสู่
ไครส์เชิร์ช โดยสายการบิน Air New Zealand 
เที่ยวบินที.่....
เดินทางถึงสนามบินไครส์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญา
นามว่าเป็น “ประเทศอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของบ้านเรือนแบบ
ชาวอังกฤษและแม่น้ าเอวอน แม่น้ าสายเล็ก ๆ น่ารัก
ที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยอาหารจีน



ที่พัก NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารอาหารไทย บริการท่านด้วยเมนู หอยเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดงชั้นดี



น าท่านสัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟสาย Tranz Alpine ซึ่งว่ิงระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เชื่อม
ระหว่างเมืองไครสเชิร์ชและเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟ 1 ใน 6 เส้นทางที่สวย
ที่สุดในโลกเมื่อเดินทางถึงสถานีรถไฟอาเธอร์พาสส์ อันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่กว่า 94,500 เอเคอร์ 
ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม DAY 5



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยอาหารสไตล์ Western

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกิ Hokitiki น าท่านเข้าชมโรงงานเป่า
แก้ว และโรงงานหยก น าท่านชมธารน้ าแขง็ฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) 
เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงมากในเรือ่งธารน้ าแขง็ ธารน้ าแข็งที่มีชือ่เสียงมากที่สุด
พิเศษสุด !! น าท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของธารน้ าแขง็ ให้ท่านได้
สัมผัสความงามของธารน้ าแข็งด้วยตัวท่านเอง 



ที่พัก FRANZ JOSEF GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารสไตล์ Western



จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านเส้นทางฮาสพาสสู่ 
เมือง (Hasst) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์น
ยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา ระหว่างทางแวะชม
โลกปริศนา (PUZZLE WORLD) ซึ่งภายใน
ประกอบด้วยของเล่นน่าพิศวง เช่น บ้านปริศนา 
ที่ดูแล้วเหมือนเอนแต่หากเข้าไปภายใน เขาจะสร้าง
บรรยากาศภาย  ให้รู้สึกเหมือนบ้านไม่ได้เอียง
หรือห้องที่เหมือนมีตานับร้อยจ้องมองเราอยู่ 
ซึ่งท่ีนี่ด้านนอกท่านสามารถถ่ายรูปกับสิ่งปลูก
สร้างลักษณะแปลกตา 

PUZZLE WORLD
DAY 6

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วานากา(Wananka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานา

กาให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานาก้าโดยชม ทัศนียภาพที่สวยงาม
ระหว่างทางท่ีเป็นภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมือง
วานาก้าแวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่ง
ของทะเลสาบที่ท าให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของ
นิวซีแลนด์



ส่วนด้านล่างเป็นตังเมืองริมทะเลสาบใสสะอาดของน้ าในทะเลสาบ
วาคาทีปู ท่านสามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างลดลั่นกันไป
ตามไหล่เขา ริมทะเลสาบ ท่านยังสามารถมองเห็นยอดเขาและเส้นขอบฟ้า
ซึ่งเป็นภาพที่จะท าให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม

จากนั้นน าท่าน ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค โดยมีความยาว 730 
เมตรจากเบื้องล่างสู่ยอดเขาที่สูง 790 เมตร ให้ท่านได้ชมความงามของ
เมืองควีนทาวน์ท่ีโอบล้อมด้วยยอดเขาสูงเต็มไปด้วยหิมะในฤดูหนาว 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา บริการท่านด้วยอาหาร
บุฟเฟ่ต์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์จากบนยอดเขา



ที่พัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้ง

หนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในล าธาร
ข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึง
ประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่
น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนท่ีมา "ตื่นทอง" กับเขา
ด้วยเหมือนกันถนนที่ส าคัญคือบักก้ิงแฮมสตรีท (Backingham
Street) ซึ่งมีสถานที่ส าคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่
สองฝั่งถนน แวะให้ท่านได้ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวที่มี
ความสูง 43 เมตร

DAY 7



กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมืองมาถึงประเทศนิวซีแลนด์คือ การ
ชมการกระโดดบันจี้ ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรก
ของโลก การกระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ า
อันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน และกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดอีกอย่าง
คือ การนั่งเรือเร็วเจ็ท โบ๊ท ที่จะพาเราล่องไปตามล าธารสายเล็กๆ 
ที่มีโขดหินสูงและน้ าที่ใสไหลเชี่ยว และความแรงของเรือเจ็ทที่หมุนได้ 
360 องศาท าให้ท่านได้ตื่นเต้นและเสียวสุดๆ (หากท่านต้องการ
ทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ หรือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท 
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ เนื่องจากไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยอาหารสไตล์ Western



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจีน 
บริการท่านด้วยเมนูกุง้ลอ็บสเตอร์

ที่พัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ออกเดินทางกลับสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสาย
การบินภายในประเทศ Air New Zealand

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการ
บินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG 492



เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

20.50 น.


