้
ชมความหัศจรรย ์จากธรรมชาติ ถาหนอนเรื
องแสง
บ่อโคลนเดือดเพื่อสุขภาพ โรโตรัว
ความงามชายฝั่ งทะเล ART DECO
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
....... น.
...... น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
เจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัท เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้ อนรับ และอำนวยควำมสะดวก เรื่องสั มภำระ และเอกสำรเดินทำง
ออกเดินทางสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เทีย่ วบินที่ .....
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
…… น.

(1)

(2)

อ๊อคแลนด์

คณะเดิ น ทางถึ ง เมื อ งอ๊ อคแลนด์ ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ หลั ง จากผ่ า นพิ ธี การตรวจคนเข้ า เมื อ ง
และศุ ลกากร (ประเทศนิ วซี แลนด์ ห้ำ มนำอำหำรสดทุ กชนิ ด และอำหำรแห้ งบำงชนิ ด เข้ ำประเทศกรุ ณำ
สอบถำม หัวหน้ ำทัวร์ ก่อนนำเข้ ำ)
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ภัตตำคำร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชมตัวเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิ วซี แลนด์ ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ งการแล่นเรื อใบ เป็ นเมืองท่า
สาคัญของเกาะเหนื อ เพราะมีอ่าวจอดเรื อที่สมบูรณ์จึงเป็ นที่นิยมของ นักแล่นเรื อใบจากทัว่ ทุกสารทิศ ผ่าน
ชมย่านศูนย์กลางธุ รกิ จและการพาณิ ชย์ จากนั้นเดิ นทางสู่ สะพานฮาเบอร์ บริ ดจ์ ย่านท่าเทียบเรื อยอร์ ชของ
บรรดาเศรษฐี ชมย่านพาร์ แนล วิลเลจ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยมอีกแห่ งหนึ่ ง
ของเมือง เพราะเป็ นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารและสถานบันเทิงมากมาย จากนั้นนาท่านขึ้นเขาอีเดน ภูเขา
ไฟที่ดบั แล้ว เป็ นจุดที่สูงที่สุดของอ๊อคแลนด์ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองอ๊อคแลนด์ได้อย่างทัว่ ถึงในมุมที่
กว้างไกล

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

ไวโตโม่ – โรโตรัว – ศู นย์ วฒ
ั นธรรมเมำรี – อะโกรโดม

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองไวโตโม่ ทางตอนใต้ของอ๊อคแลนด์ ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากชาวเมารี และนักสารวจ
ชาวอังกฤษ ถ้ำไวโตโม่ มีความหมายตามภาษาพื้นเมือง หมายถึ ง “น้ าไหล
ผ่านถ้ า ” มี อายุ กว่า 2 ล้านปี น าท่ านชมความงามของหิ นงอกหิ นย้อย
รู ปทรงแปลกๆ ที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ไว้ และชมความมหัศจรรย์
ของหนอนเรื องแสงที่เปล่งแสงเรื องรองดัง่ ดวงดาวบนท้อง ฟ้ านับหมื่น ๆ
ดวง มันถูกเรี ยกว่าหนอน แต่จริ งๆ แล้วสิ่ งที่เปล่งแสงอยูน่ ้ ี ไม่ใช่หนอน แต่
เป็ นแมลงชนิดหนึ่ง (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Arachnocampa luminosa) ที่มีวงจรชี วิต เหมือนผีเสื้ อ คือ เริ่ มจาก ไข่
เป็ นตัวอ่อน (ช่วงที่เรื องแสง) ช่วงดักแด้และช่วงโตเต็มวัย ก็จะกลายเป็ นแมลงที่รูปร่ างคล้ายยุง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ เมืองแห่ งบ่อน้ าพุร้อน
ที่เกิดจากภูเขาไฟที่มอดดับลงแล้วในอดีต แต่ยงั คงมีความร้อนจาก
ใต้พ้ื น ดิ น อยู่ โดยสั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งแห่ ง นี้ ท่ า นจะได้ ก ลิ่ น
กามะถัน(เหมือนกลิ่นไข่ตม้ ) จนได้รับสมญานาม “Sulphur City”
ทาให้บริ เวณนี้ มีอุณหภูมิที่อบอุ่นตลอดปี
นาท่านชม “ศู นย์
วัฒนธรรมเมำรี ” Te Puia สถานที่ธารงค์ไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมของชน
พื้นเมืองดั้งเดิมของนิ วซี แลนด์ ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเครื่ องไม้การทอเครื่ องนุ่งห่ มจากต้นป่ าน
แล้ว ชมบ้า นเรื อ นของชาวเมารี ชมบ่ อ โคลนเดื อ ดธรรมชาติ น้ า พุ ร้ อ นจากใต้ดิ น ที่ พ วยพุ่ ง ตามแรงดัน
ธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ โดยจะพุ่งสู งถึง 20 เมตร มีให้ชมกัน ชัว่ โมงละ 2-3 ครั้ง นานประมาณ 5-10 นาที
อิ ส ระให้ท่า นเดิ นเล่ นภายในศูนย์วฒั นธรรม พร้ อมเลื อกซื้ อสิ นค้า
ของที่ระลึกพื้นเมือง นาท่านเดินทางสู่ อะโกรโดม บนพื้นที่กว่า 160
เฮกเตอฺร์ (1.6 ล้าน ตารางเมตร) สถานที่รวบรวมแกะหลากหลายสาย
พันธ์ที่มีชื่อเสี ยงของนิวซีแลนด์ พันธ์ที่มีขนยาวมากที่สุดคือ “มะรี โน
(Marino)” ชมการแสดงของแกะ และโชว์ตดั ขนแกะ ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในนิวซีแลนด์
รับประทำนอำหำรค่ำ แบบฮำงกี้ ซึ่ งเป็ นการจาลองการทาอาหารของคนเมารี สมัยเริ่ มต้นการรู ้จกั ใช้พลังงาน
ความร้ อนใต้พิภพมาทาอาหารโดยการกึ่ งนิ่ งเพื่อให้อาหารสุ ก และอื่ นๆ อี กมากมาย พร้ อมชมกำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพืน้ เมืองของชำวเมำรี ซึ่ งสื่ อถึงวิถีชิวิต และความเป็ นอยู่อย่างน่ าประทับใจพร้อมการแสดง
ความรัก และการเต้นฮะก้าหรื อการปลุกขวัญกาลังใจ อันสุ ดแสนประทับใจ
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

(4)

โรโตรัว – เนเปี ยร์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

นาท่านเข้าสู่ ตวั เมื องเนเปี ยร์ เมื องที่มีความพิเศษมากกว่าเมื องอื่ น ๆ ในนิ วซี แลนด์ ที่มีชื่อเสี ยงด้วยความ
งดงามของชายฝั่งทะเลและโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์ Art Deco แวะชมโรงงานผลิตภัณฑ์จากขนแกะ
(Classic Sheepskin) ชมขั้นตอนการผลิตและเลือกซื้ อสิ นค้าราคาโรงงาน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินชมเมือง เนเปี ยร์ ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ "อาร์ ตเดคโค" (Art Deco) เมืองนี้ เคยถูกไฟไหม้ท้ งั
เมือง เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1931 และรัฐบาลได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ดว้ ยศิลปะสไตล์ Art
Deco นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองที่มีปริ มาณแสงแดดเฉลี่ ยต่อปี สู งที่สุดเมืองหนึ่ งในนิ วซี แลนด์ ด้วยบรรยากาศ
ผูค้ นที่เป็ นมิตร ทาให้ที่นี่เป็ นหนึ่งในเมืองที่ชาวกีวี่ นิยมมาตั้งถิ่นฐานเมื่อพ้นวัยทางาน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เนเปี ยร์ – เทำโป – นำ้ ตกฮูก้ำ – อ๊อคแลนด์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเทำโป ศูนย์กลางแห่งการตกปลาอันมีชื่อเสี ยงของนิ วซี แลนด์ นาท่านชมทะเลสำบเทำ
โป ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสี ยงของเกาะเหนื อเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหมื่นปี ก่อน จึงเกิดเป็ น
ทะสาบอันกว้างใหญ่ นาท่านชม น้ำตกฮูก้ำ ซึ่ งเป็ นน้ าตกสี เขียวใสสะท้อนแสงสี ฟ้าอันงดงาม น้ าตกสายนี้
เกิดจากสายน้ าไวคาโต ยาว430 กิโลเมตร ซึ่ งเป็ นสายน้ ากว้างและยาวที่สุดในประเทศจึงส่ งผลให้เกิ ดน้ าตก
ใหญ่ที่สุดแห่งนี้ และเป็ นที่ต้ งั ของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ า
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ อ๊ อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ งการแล่นเรื อใบ เป็ นเมืองท่าสาคัญของเกาะ
เหนือ เพราะมีอ่าวจอดเรื อที่สมบูรณ์จึงเป็ นที่นิยมของนักแล่นเรื อใบจากทัว่
ทุกสารทิศ ประเทศนิวซี แลนด์เป็ นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ
รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จานวนหนึ่ งในมหาสมุทรแปซิ ฟิกตอนตะวันตกเฉี ยงใต้
เป็ นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศ อื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยูใ่ กล้ที่สุด
คือประเทศออสเตรเลี ย ซึ่ ง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเกาะใหญ่
2,000 กิ โลเมตรโดยที่มีทะเลแทสมันกั้นกลางดิ นแดนเดียวที่อยูท่ างใต้คือทวีปแอนตาร์ กติกาและทางเหนื อ
คือนิวแคลิโดเนีย ฟิ จิ และตองกา
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(5)

(6)

อ๊อคแลนด์ - ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

เทีย่ ง
บ่ ำย
...... น.
...... น.

อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่ งเป็ นแหล่งขายสิ นค้านานาชนิ ด และร้านค้า
ปลอดภาษี Duty Free Shop ที่มีท้ งั เครื่ องสาอางค์ ครี มรกแกะ เสื้ อผ้าขนแกะ กระเป๋ า หรื อของที่ระลึ ก
มากมาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน ......
คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

