กระเช้ากอนโดล่าสู ่ยอดเขาบ๊อบพีค - ล่องเรือ
มิลฟอร ์ดซาวนด ์
โรแมนติคต่อบนเกาะเหนื อ โรโตรัว – อ๊อค
แลนด ์
ประเทศนิ วซีแลนด ์ 8 วัน 6 คืน
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
..........น.

..........น.

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ – ไคร้ สท์ เชิร์ช

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ ไคร้ สท์ เชิ ร์ช โดยเทีย่ วบินที่ TG 491

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
..........น.
..........น.
..........น.

(1)

(2)

อ๊อคแลนด์ – ไคร้ สท์ เชิร์ช (เกำะใต้ ) – เทคำโป

คณะเดินทำงถึง อ๊อคแลนด์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทำงสู่ ไคร้ สท์ เชิ ร์ช โดยเทีย่ วบินที่ .................
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิ ร์ชเกาะใต้ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิ วซี แลนด์ (ประเทศ
นิวซีแลนด์ ห้ำมนำอำหำรสดทุกชนิด และอำหำรแห้ งบำงชนิดเข้ ำประเทศ กรุ ณำสอบถำมหัวหน้ ำทัวร์ ก่อน
นำเข้ ำ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อย
แล้ว นาท่านเปลี่ยนพาหนะเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ นาท่านเดิ นทางสู่
ทะเลสำบเทคำโป ทะเลสาบที่มีความงดงามของน้ าทะเลสาบที่มีสี
เขียว อมฟ้ า ซึ่ งสี พิเศษนี้เกิดจากแร่ ธาตุผสมกับธารน้ าแข็งของภูเขาที่
มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงสู่ ทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งนี้ในฤดูหนาว

ค่ำ

จะกลายเป็ นน้ าแข็ง สามารถเล่นสเก็ตน้ าแข็งได้ ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงดงามของทะเลสาบ และเก็บภาพ
ความประทับใจ นาชม โบสถ์ขนาดเล็ก Church of Good Sheperd ซึ่ งในปั จจุบนั ยังใช้ในประกอบพิธีการ
ต่างๆ อยู่ เมื่อท่านเข้าไปในโบสถ์ ให้ท่านตะลึ งกับความงดงามของทะเลสาบ เมื่อมองผ่านหน้าต่างของ
โบสถ์ จากนั้นชม อนุสาวรี ยส์ ุ นขั ต้อนแกะ Kolly สุ นขั เลี้ยงแกะที่ทาจากทองแดงเพื่อเชิดชูความสามารถ และ
ความซื่ อสัตย์ในการดูแลฝูงแกะที่ชาวอังกฤษได้นาพาเข้ามาในดินแดนแห่งนี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เทีย่ ง

เทคำโป – ครอมเวลล์ – ควีนส์ ทำวน์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทาง ชม Mount cook ทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้ า ซึ่ งสี พิเศษนี้ เกิ ดจากแร่ ธาตุ ที่ละลายอยู่ในน้ า
สะท้อนกับแสงอาทิตย์ทาให้ดูงดงามแปลกตายิง่ นัก ระหว่างทางท่านจะ
ได้พบกับวิวอันสวยงามของ ทะเลสำบพูคำกิ PUKAKI ทะเลสาบที่สวย
จนได้ชื่อว่า Million Dollar View โดยมียอดเขาเม้าท์คุ๊ก ที่มีความสู งถึง
3,753 เมตร มี หิมะและธารน้ าแข็งปกคลุ ม ยอดเขาตลอดทั้ง ปี เป็ น
เทือกเขาที่สวยและมีชื่อเสี ยงที่สุดในนิ วซี แลนด์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขา
แอลป์ และยังเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในนิวซี แลนด์ ในยามท้องฟ้ าสดใส ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ๊ก
ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งชาวเมารี เรี ยกว่า “โอโรรังกี”้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ควีนส์ ทำวน์ เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables ซึ่ งอุดม
ไปด้ว ยธรรมชาติ อ ัน สวยงามบนชายฝั่ ง ของทะเลสาบวาคาติ
ปู (Wakatipu) จึงทาให้วิวทิวทัศน์ของที่นี่งดงามราวกับภาพฝั น
เหมาะเป็ นทั้งสถานที่ ท่องเที่ ยวของคนทัว่ ไ ป และคู่ฮนั นี มูนที่
ต้องการความโรแมนติกแบบส่ วนตัว หรื อ เมืองแห่ งการผจญภัยที่
มีกิจกรรมท้าทายความสามารถคุ ณอยู่มากมาย นอกจากนี้ ยงั เป็ น
เมืองที่ถ่ายทาภาพยนตร์ LORD OF THE RING นาท่านขึ้นสู่ ยอดเขาบ๊อบส์ พีคโดย กระเช้ ำกอนโดล่ ำ
(Skyline Gondola) ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา รอบเมืองควีนส์ทาวน์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตวั เมือง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

(4)

ควีนส์ ทำวน์ – มิลฟอร์ ดซำวนด์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางเลียบ ทะเลสำบวำคำติปู ซึ่ งแฝงเร้นความงามตามธรรมชาติอยูต่ ามเส้นทางที่ซอกซอนและคด
เคี้ยวคู่ขนานไปกับเทือกเขารี มาร์ เอเบิลเป็ นระยะทางถึ ง 52 กม. จากนั้นสนุ กสนานกับการ ล่ องเรื อชมมิล
ฟอร์ ดซำวด์ ดินแดนที่ถูกค้นพบโดย อาเบล ทัสมาน ซึ่ งเป็ นนักเดินเรื อชาวดัชต์ ผูแ้ สวงหาดินแดนใหม่ใน
ศตวรรษที่ 17 ซึ่ งมาพบฟยอร์ ดแลนด์ ที่มีความสวยงามแห่งนี้เป็ นครั้งแรก
รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบบุปเฟต์ ณ ห้ องอำหำรบนเรือ

15.00 น.

ค่ำ

นาท่านเดินทางกลับ เมืองควีนส์ ทำวน์ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบวาคาทีปูที่โอบอุม้ ไปด้วยภูเขาสู งใหญ่ ที่ปกคลุม
ด้วยหิ มะบนยอดเขางดงามตามธรรมชาติในยามเย็นต้องแสงอาทิตย์เป็ นแสงสี ทองอร่ ามอย่างสวยงาม สมกับ
เป็ นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทาภาพยนตร์ จานวนมากจากทัว่ โลก อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ
08.20 น.
11.30 น.
เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ควีนส์ ทำวน์ – โรโตรัว

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินควีนทำวน์
ออกเดินทำงสู่ โรโตรัว โดยสำยกำรบินแอร์ นิวซีแลนด์ เทีย่ วบินที่ NZ ....
คณะเดินทางถึง โรโตรั ว เมืองแห่ งความร้ อนใต้พิภพ ให้ท่านได้รับสัมภาระการเดินทาง จากนั้นนาท่านเดิ น
ทางเข้าสู่ ตวั เมืองโรโตรัว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงของเกาะเหนื อ หรื อเมืองแห่ งบ่อน้ าพุร้อนที่เกิดจากภูเขาไฟที่
มอดดับลงแล้วในอดี ต แต่ยงั คงมีความร้ อนจากใต้พ้ืนดิ นอยู่โดยสัญลักษณ์ ของเมืองแห่ งนี้ ท่านจะได้กลิ่ น
กามะถัน(เหมือนกลิ่นไข่ตม้ ) จนได้รับสมญานาม “Sulphur City” ทาให้บริ เวณนี้ มีอุณหภูมิที่อบอุ่นตลอดปี
เชิ ญ ท่ า นสั ม ผัส กับ ธรรมชาติ และบรรยากาศอัน สดชื่ น ของทะเลสาบที่
ล้อมรอบด้วยหุ บเขาและแมกไม้นานาพันธุ์ นาท่านเดิ นทางสู่ TE PUIA
สถานที่ธารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองดั้งเดิมของนิ วซี แลนด์ ชมงาน
ศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเครื่ องไม้ การทอเครื่ องนุ่ งห่ มจากต้นป่ าน แล้ว
ชมบ้านเรื อนของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติ น้ าพุร้อนจากใต้ดินที่
พวยพุง่ ตามแรงดันธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ โดยจะพุง่ สู งถึง 20 เมตร มีให้ชมกัน ชัว่ โมงละ 2-3 ครั้ง
รับประทำนอำหำรค่ำ แบบฮางกี้ ที่ปรุ งแบบชาวเมารี
พร้อมชมระบาพื้นเมืองของชาวเมารี ชนพื้นเมืองของประเทศนิวซี แลนด์
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(5)

(6)

โรโตรัว

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ พำรำไดส์ วัลเลย์ สปริ ง สถานอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลาเทร้าต์ ที่มีจานวนนับหมื่นตัวจาก
ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิ ร์ นสี เงิ น สัญลักษณ์ ของประเทศ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ อะ
โกรโดม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุ นขั แสนรู้ และยังมีโอกาสรี ดนมวัว การทาครี ม ป้ อน
นมลูกแกะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม่ ทางตอนใต้ของอ๊อคแลนด์ ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากชาวเมารี และนักสารวจ
ชาวอังกฤษ ถำ้ ไวโตโม่ มีความหมายตามภาษาพื้นเมือง หมายถึง “น้ าไหลผ่านถ้ า” มีอายุกว่า 2 ล้านปี นาท่าน
ชมความงามของหิ นงอกหิ นย้อ ยรู ปทรงแปลกๆ ที่ธรรมชาติบรรจงสร้ างสรรค์ไว้ และชมความมหัศจรรย์
ของหนอนเรื องแสงที่เปล่งแสงเรื องรองดัง่ ดวงดาวบนท้อง ฟ้ านับหมื่น ๆ ดวง มันถูกเรี ยกว่าหนอน แต่จริ งๆ

ค่ำ

แล้วสิ่ งที่เปล่งแสงอยูน่ ้ ี ไม่ใช่ หนอน แต่เป็ นแมลงชนิ ดหนึ่ ง (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Arachnocampa luminosa)
ที่มีวงจรชี วิต เหมือนผีเสื้ อ คือ เริ่ มจาก ไข่ เป็ นตัวอ่อน (ช่ วงที่เรื องแสง) ช่ วงดักแด้และช่ วงโตเต็มวัย ก็จะ
กลายเป็ นแมลงที่รูปร่ างคล้ายยุง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
......... น.
......... น.

อ๊อคแลนด์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครอ๊ อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ งการแล่นเรื อใบ เป็ นเมืองท่าสาคัญของ
เกาะเหนื อ เพราะมีอ่าวจอดเรื อที่สมบูรณ์ จึงเป็ นที่นิยมของนักแล่นเรื อใบจากทัว่ ทุกสารทิศ ระหว่างทางให้
ท่านชมทัศนี ยภาพอันงดงามและ จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อสู่
เมืองอ๊อคแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่ สะพำนฮำเบอร์ บริดจ์ ย่านท่า
เที ยบเรื อยอร์ ชของบรรดาเศรษฐี ชมย่านพาร์ แนล วิลเลจ ย่าน
เมืองเก่าที่ปัจจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยมอีกแห่ งหนึ่ ง
ของเมื อ ง เพราะเป็ นแหล่ ง รวมร้ า นค้า ร้ า นอาหารและสถาน
บันเทิ งมากมาย จากนั้นนาท่านขึ้ นเขาอี เดน ภู เขาไฟที่ ดับแล้ว
เป็ นจุดที่สูงที่สุดของอ๊อคแลนด์ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองอ๊อคแลนด์ได้อย่างทัว่ ถึงในมุมที่กว้างไกล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม Kelly Tarlton's พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า แหล่งรวบรวมสัตว์น้ านานาชนิ ดและปลาต่างๆ เช่น ปลาฉลาม
ปลากระเบน และปลาสี สันสดใส ซึ่ งแหวกว่ายอยู่ภายในตูข้ นาดใหญ่ ล้อมรอบอุโมงค์แก้วซึ่ งเป็ นทางเดิ นให้
ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด เสมือนท่านได้เดินอยูท่ ่ามกลางท้องทะเลลึกและได้สัมผัสฝูงปลาเหล่านี้ดว้ ย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(7)

(8)

อ๊อคแลนด์ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
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 เทีย่ วบินที่ ................
คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ จำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

