นิวซีแลนดเกาะเหนือ – เกาะใต 9 วัน
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – โอคแลนด
17.20 น.
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมอิ าคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 บริเวณแถว D สายการ
บินไทย เคานเตอร 7-12
(หมายเหตุ เคานเตอรสายการบินไทย เขาประตู 2)
19.20 น.
ออกเดินทางสูโอคแลนด ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 491
11.45 น.
ถึงโอคแลนด เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่สอง
16.20 น.
17.40 น.

โอคแลนด – เนลสัน
ออกเดินทางสูเมืองเนลสัน โดยเที่ยวบิน NZ8379
ถึงเมืองเนลสัน เปนเมืองที่อยูทางตอนเหนือสุดของเกาะใต ตั้งอยูริมทะเล ซึ่งเปนเมืองทาในบรรยากาศ
คาเฟ กลิ่นอายฝรั่งเศส

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก

วันที่สาม
เชา

เนลสัน – ไครสทเชิรช
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาเบล ทาสมาน (Abel Tasman National Park) โดยรถ ชมทัศนียภาพ

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่สี่
เชา

และหาดทรายสวยสะดุดตา ตลอดเสนทางแหงธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน

ถึง ไครสทเชิรช ซึ่งเปนเมืองที่ไดชื่อวาเปน “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และ เปนเมืองหลวงของ
แคนเทอรเบอรรี่ และเปนเมืองที่ใหญที่สุดของเกาะใต ที่สําคัญคือเปนประตูสูความมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติของเกาะใต เนื่องจากเปนศูนยกลางการบิน ที่สําคัญที่สุด
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก
ไครสทเชิรช - เทคาโป – เมาทคุก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู เมืองเทคาโป ผานทุงราบแคนเทอเบอรี่แหลงการปศุสัตว และการเพาะปลูกที่กวาง
ใหญของเกาะใตซึ่งรายลอมดวยเทือกเขาแอลป ชมความงามของ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบที่เกิดจาก
ธารน้ําแข็งละลายมาจากยอดเขาสูง ทําใหน้ําในทะเลสาบเปนสีน้ําเงินเขมสวยแปลกตา แวะชมโบสถที่มี
ขนาดเล็กที่สุดของเมือง แม็คแคนซี่ซึ่งไดถูกขนานนามวาเปนศูนยรวมของจิตใจเหลาคนเลี้ยงแกะ และชม
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เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่หา
เชา

เที่ยง
บาย

เย็น
ค่ํา

วันที่หก
เชา

รูปปนสุนัขเลี้ยงแกะที่ทําจากทองแดงเพื่อเชิดชูความสามารถ และความซื่อสัตยในการดูแลฝูงแกะที่ชาว
อังกฤษไดนําพาเขามาในดินแดนแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวัน
นําชม อุทยานแหงชาติเมาทคุก ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามของเกาะใตของนิวซีแลนดที่เต็ม
ไปดวย ทุงหญา ภูเขาและทะเลสาบสีสันสวยงาม ผานชมทัศนียภาพของทัสมันกราเซีย ธารน้ําแข็ง
สายใหญซึ่งละลายและกัดเซาะเอากอนหินขนาดตางๆกันมากลั่นกรองน้ําตามธรรมชาติจนกลายเปน
น้ําทะเลสาบที่สวยงาม
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก
เมาทคุก – แอรโรวทาวน – ควีนสทาวน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองควีนสทาวน เมืองที่สวยงามและโรแมนติกที่สุดสําหรับการพักผอน สมดั่งชื่อ
ของควีนสทาวน ระหวางทางแวะซื้อผลไมสดๆ จากสวนผลไมของเมืองครอมเวล จากนั้นชมเมือง
แอรโรวทาวน เมืองทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในยุคตื่นทอง ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของอาคาร
บานเรือนที่สรางขึ้น โดยกลุม ชนหลากหลายเชื้อชาติที่เดินทางกันมา เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งจากการ
ขุดทองในดินแดนแหงนี้ ปจจุบันเมืองนี้ไดรับการอนุรักษไว เพื่อเปนแหลงประวัติศาสตรและ
การทองเที่ยวไดอยางสมบูรณ
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานสู สายน้ําช็อตโอเวอร ที่ไหลคดเคี้ยวไปตามชะงอนผา ชมสะพาน คาวารัวที่เกาแกทอดขามแมน้ํา
คาวารัว อีกทั้งยังเปนสถานที่เลนกีฬา “บั๊นจี้ จั๊มพ” ที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลก นอกจากนั้นทาน ยังสามารถตื่นเตน
สนุกสนานกับการนั่งเรือจรวดเจ็ทโบต ยานยนตรชนิดเดียวที่สามารถแลนไปตามลําน้ําสายนี้ นับเปน
ประสบการณใหมที่ทานจะประทับใจไปนาน แลวมีเวลาวางใหทานไดเดินเลนพักผอนในตัวเมืองควีนส
ทาวน
ถึงควีนสทาวน นําทานขึ้นกระเชาไฟฟากอนโดลาลองลอยสู “บอบพีค” ในระดับความสูงกวา700 เมตร
ทานสามารถเก็บภาพสวยของเมืองควีนสทาวนเมืองเล็ก ๆ ทะเลสาบวาคาติปูจากอีกมุมมองหนึ่ง
รับประทานอาหารค่ํา บนยอดเขาบอบพีค พรอมชมบรรยากาศของเมืองควีนสทาวนในยามค่ําคืน /
นําเขาที่พัก
ควีนสทาวน – มิลฟอรด ซาวน – ควีนสทาวน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติฟยอรดแลนด ที่ครอบคลุมพื้นที่กวา 1,212,000 เฮคเตอรและเปน
หนึ่งในบรรดาอุทยานแหงชาติที่ใหญที่สุดในโลกธรรมชาติ และคงธรรมชาติเหมือนในสมัยบรรพกาล
ของโลกอยางแทจริง สายน้ําตกไหลจากเบื้องบนกวาพันฟตสูหุบเขาที่เต็มไปดวยปาไมที่มิเคยถูกแตะ
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เที่ยง

ค่ํา
วันที่เจ็ด
เชา
08.50 น.
11.55 น.
เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่แปด
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ตองฟยอรดที่อยูโดดเดี่ยวออกไปกัดเซาะชายฝงจนเวาแหวง และนกบางชนิดที่หายากยิ่งของนิวซีแลนด
จนไดชื่อวาเปนขุมทรัพยแหงความงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ขณะลองเรือ มิลฟอรดซาวนลองชมธรรมชาติอันงดงาม ชมยอดเขา MITRE
PEAK ที่มีความสูง 1,695 เมตร ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนทอดเงาลงในทองน้ําอันกวางไกลที่เงียบสงบ
และราบเรียบราวกระจกเงาชมธารน้ําลอดแคสซัมและกระแสน้ําตกที่ไหลลงมาจากหนาผาสูงลงสูหุบเหว
เบื้องลาง และปลาโลมา แมวน้าํ ที่แหวกวายใหทานไดชม จากนั้นเดินทางกลับสูควีนสทาวน
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก
ควีนสทาวน – โรโตรัว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูเมืองโรโตรัว โดยเที่ยวบิน NZ5376
ถึงเมืองโรโตรัว ( Rotorua ) เมืองทองเที่ยวทีโ่ ดงดังและมีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแหง
น้ําแร น้ําพุรอน และบอโคลนเดือดตั้งอยูร ิมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งไดรับสมญานามวาSulphur City
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานออกเดินทางสู ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) ถ้ําที่มีหนอนเรืองแสงเปลง
ประกายระยิบระยับเปนลาน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนทองฟายามค่ําคืน นับเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่หาดูไดยาก โดยไกดทองถิ่นจะนําทานนั่งเรือเขาไปในถ้ําอันเงียบสงบ นอกจากนี้ทานจะไดชมความ
งดงามของถ้ําหินงอกหินยอยทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก
โรโตรัว – โอคแลนด
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู พาราไดซ สปริง (PARADISE SPRING) สถานอนุรักษพันธุปลาเทรา ที่มีปลา
เทรานับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไขตามธรรมชาติ
ชมตนเฟรนสีเงิน
สัญลักษณของประเทศ
นิวซีแลนด จากนั้น นําทานสู อโกรโดม (AGRODOME) ชมการแสดงของแกะพันธุตางๆ ใหทานสัมผัส
ถึงความนารักประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสูเมืองโอคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหนึ่ง เปนเมืองที่สําคัญทางดานการคา การศึกษาการเงิน
นําทานชมทาเรือริมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮาเบอร ขึ้นชมยอดเขาอีเดน
ภูเขาไฟที่ดับแลว สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมืองโอคแลนดไดอยางชัดเจน จากนั้นใหทานไดชอปปง
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยบนถนนควีนส ซึ่งเปนแหลงขายสินคานานาชนิด และรานคาปลอดภาษี
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก
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วันที่เกา
เชา
13.45 น.
21.30 น.

โอคแลนด – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG492
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผูโดยสารขาเขา ชั้น 2 ประตู บี และ ซี)
PPPPPPPPPP
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