
 

 

Fantastic New Zealand 

North&South  9D7N 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 11 – 19 เมษำยน  2558  



01 
17.00 น.    คณะเดินทางพรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู2  ROW: D สาย

การบินไทย แอรเ์วย ์(TG) เจา้หนา้ที่ บริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกกอ่น

การเดินทาง 

19.30 น.   ออกเดินทางสูโ่อค๊แลนด ์โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่  TG 491 

10.45 น.  เดินทางถึงเมืองโอ็คแลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม) ประเทศ

นวิซีแลนด ์น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากรรียบรอ้ยแลว้ (นวิซีแลนดม์ี

กฎหมายหา้มน าเขา้ อาหารสด และพืชผกัเขา้เมืองโดยเด็ดขาด)  

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย อาหารสไตล ์Western 3 

Course  

02 



น าทา่นชม  สะพานฮารเ์บอร ์น าทา่น ผา่นชมย่าน 

Queen Street ที่เป็นถนนสายส าคญัย่านการคา้ และตึก

ส าคญัของเมือง  

 

ผา่นชมยา่น Parnell Villageที่ไดร้บัการกลา่วขานว่า

เกา่แกแ่ละสวยงาม รวมถึง Parnell Rose Garden สวน

ที่รวมพรรณไม ้และดอกไมโ้ดยเฉพาะดอกกหุลาบเป็น

จ านวนมาก และบางครัง้สวนแห่งนีย้งัไดจ้ดังาน

คอนเสิรต์กลางแจง้ 

สะพานฮารเ์บอร ์

Parnell Village 

ที่พกั  SKY CITY HOTEL  



เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาท่า เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผสั

ประสบการณเ์บ้ืองหลังของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยักษ ์เร่ือง ลอรด์ ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบ

บิต น าท่านชมหมู่บา้นฮอบบิตในภ า  พยนตรด์งัเร่ือง The Hobbit มีจ านวน 44 หลงั แต่ละหลงัถกูออกแบบใหแ้ตกต่าง

กนัไป บางหลงัก็ปกคลมุไปดว้ยหญา้และบางหลงัก็ปลกูดอกไมส้วยงามหนา้บา้น 

 

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายใน Hobbit Movie Set บริการทา่นดว้ยอาหารสไตล ์Western 
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น าท่านเดินทางสู่ โรโตรัว เมืองพลังความรอ้นใตพ้ิภพ 

มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะเป็นเมืองที่มี

ความรอ้นจากใตด้ิน ที่สามารถปรงุอาหารไดโ้ดยการน า

เนือ้สตัวไ์ปฝังในดินที่มีความรอ้นสงูจนกว่าจะสกุ อาหาร

นีช้าวเมารีเรียกว่า ฮงัง ิ(HANGI)  

 

rotorua 04 



 

 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม เรนโบว์สปริง ไดร้ับการ

ปรับโฉมครั้งใหญ่ เพื่อตอ้นรับผูม้าเยือนและรัก

ในธรรมชาติ บ่อน า้เรนโบวเ์ป็นบ่อน า้แร่ ซ่ึงผลิต

น า้จ านวน 2.5 ลา้นลิตรต่อวัน เป็นที่อยู่อาศัย

ของปลาเทรา้  

ชมบา้นนกกีวี ที่มีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น 

เป็นสตัวพ์ื้นเมืองที่มีชวิีตอยู่ถึง 70 ลา้นปีมาแลว้ 

และยงัเป็นสตัวส์ญัลกัษณข์องประเทศอีกดว้ย 

นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่

ส าคัญของเกาะเหนือที่นกัท่องเที่ยวนิยมมามาก

ที่สดุน าทา่นสู ่ฟารม์อะโกรโดม ชมการแสดงของ

แกะพันธุต์่างๆ ที่ใหท้่านไดส้ัมผัสถึงความน่ารัก

และ  ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขน

แกะการตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้

Agrodome 

Rainbow Spring 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารในสไตล์ Hang 

Dinner พรอ้มรบัชมการแสดงพ้ืนเมือง 

 

ท่ีพกั NOVOTEL HOTEL ROTORUA  



เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หลงัอาหารเชา้น าทา่นเดินทางสู่

สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทาง

สูเ่มืองไครสเชริช์ 

09.10 น. ออกเดินทางสูไ่ครส์

เชริช์ โดยสายการบิน  Air New 

Zealand เที่ยวบินที่ NZ5863 

11.00 น. เดินทางถึงสนามบิน

ไครสเ์ชริช์ เมืองที่ไดร้บัสมญานาม

ว่าเป็น “ประเทศองักฤษนอกเกาะ

องักฤษ 

เมืองไครสเชิรช์ 



น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑแ์คนเทอเบอรร่ี์ ตั้งขึน้เมื่อปี คศ. 1870 ท่านจะไดช้มความเป็นอยู่ และเคร่ืองมือด ารงชีพของ

ชาวเมารีในสมยัโบราณ  พรอ้มทัง้ชมการจ าลองอาคารบา้นเรือนของชาวเมืองไครส้เชิรท์ ในยคุแรกๆ พรอ้มทัง้เดินชม

ภายใน พิพิธภณัฑ ์ซ่ึงจดัเป็นหอ้งๆ ต่างๆ และหลายชัน้ ชมสวนโบตานิค  ซ่ึงอยู่บริเวณใกล้ๆ  กบัพิพิธภณัฑแ์คนเทอ

เบอรร่ี   

 

Canterburry Museum 

ค ่า   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารอาหารไทย  

บริการทา่นดว้ยเมน ูหอยเป๋าฮ้ือเสร์ิฟพรอ้มไวนแ์ดงชัน้ดี 

 

ท่ีพกั   RENDEVOUZ  HOTEL CHRISTCHURCH  



เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.10 น.  น าคณะเดินทางออกจากโรงแรมทีพ่กัไปยงัสถานีรถไฟ 

 
  

08.15 น.  น าท่านสัมผสับรรยากาศ นัง่รถไฟสาย Tranz Alpine ซ่ึงว่ิงระหว่างฝัง่ตะวันออกและฝัง่ตะวันตก 

เชือ่มระหว่างเมืองไครสเชิรช์และเมืองเกรยเ์มาท ์เสน้ทางรถไฟสายนี้ไดช้ื่อว่าเป็นเสน้ทางรถไฟ 1 ใน 6 เสน้ทางที่

สวยที่สดุใลก 

05 



10.42 น.  จากนัน้น าทา่เดินทางตอ่สู ่

เมืองโฮกติกิา Hokitika โดยรถโคช้ปรบั

อากาศ เมืองซ่ึงเครุ่งเรืองในยคุตื่นทอง 

ศนูยก์ลางของหยกหรือหินสีเขยีว 

(Green Stone) ซ่ึงในสมยัโบราณเป็นสิง่

ที่ชาวเมารีน ามาท าเคร่ืองประดบัและ

อาวธุ น าทา่นเขา้ชมโรงงานเป่าแกว้ และ

โรงงานหยก อิสระทา่นเดินเที่ยวชม

พรอ้มเลือกซ้ือเครื่องประดบัรวมทัง้ ติกิ 

(Tiki) เครื่องรางของชนเผา่เมารีที่

แกะสลกัอย่างสวยงาม 

 

Hokitika  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่น

ดว้ยอาหารสไตล ์Western Course 

 



น าทา่นเดินทางตอ่สู ่ธารน า้แขง็ฟ

รานซโ์จเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็น

เมืองเล็ก ๆ ทีม่ีชือ่เสยีงมากในเร่ือง

ธารน า้แขง็ จึงท าใหเ้ป็นแหลง่

ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัที่สดุของฝัง่

ตะวนัตกแหง่นี ้ธารน า้แขง็ที่มชีือ่เสียง

มากที่สดุ 2 แห่ง  ภายในอทุยาน

แห่งชาติเวสตแ์ลนด ์ไดแ้ก ่ฟรานซ์

โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซก์ลาเซีย ถือ

เป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ

ของธารน า้แขง็ที่มีความยาวประมาณ 

13 กม. กลาเซียทัง้สองแหง่นี ้ไหลมา

จากบิรเวณที่มีหิมะปกคลมุ

ตลอดเวลา 

Franz Josef Glacier 



ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
ท่ีพกั   SCENIC FRANZ JOSEF GLACIER HOTEL  



06 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   จากนัน้น าทา่นเดินทางผา่นเสน้ทางฮาสพาสสู ่เมือง Hasst 

ร ะหว่ า งทาง แว ะชม โลกป ริศนา  (PUZZLE 

WORLD) ซ่ึงภายในประกอบด้วยของเล่นน่า

พิศวง เช่น บา้นปริศนา ที่ดแูลว้เหมือนเอนแต่

หากเขา้ไปภายใน  



 

ทะเลสาบวานากา 

 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานา

กา โดยชม ทัศนียภาพที่สวยงาม

ระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงู ผ่านไร่

อง ุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง

กอ่นเขา้สูเ่มืองวานากา แวะชมเมือง

วานาการิมทะเลสาบที่สวยงามโดย

มีภูเ ข าสูงอยู่ อี กฟากหนึ่ ง ของ

ทะ เลสาบที่ ท า ให้ เ ป็ น เมื องที่ มี

ทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีก

เมืองของนิวซีแลนด ์จากนัน้น าท่าน

เดินทางสูเ่มืองควีนทาน ์เมืองหลวง

แห่งการผจญภัยที่รอให้ท่านมา

สมัผสั  



น าทา่น ข้ึนกระเชา้กอนโดลา่ส ูย่อดเขาบ็อบสพี์ค ดว้ยกระเชา้แบบปิดนัง่ได ้4 ทา่น โดยมีความยาว 730 

เมตรจากเบ้ืองลา่งสูย่อดเขาที่สงู 790 เมตร ใหท้า่นไดช้มความงามของเมืองควีนทาวน ์ที่โอบลอ้มดว้ยยอดเขาสงูเต็ม

ไปดว้ยหิมะในฤดหูนาว สว่นดา้นลา่งเป็นตงัเมืองริมทะเลสาบใสสะอาดของน า้ในทะเลสาบวาคาทปูี ทา่นสามารถ

มองเห็นอาคารบา้นเรือนที่ปลกูสรา้งลดลัน่กนัไปตามไหลเ่ขา ริมทะเลสาบ ทา่นยงัสามารถมองเห็นยอดเขาและเสน้ขอบ

ฟ้า ซ่ึงเป็นภาพที่จะท าใหท้า่นประทบัใจไมร่ ูล้มื  

 

และใหท่้านไดส้นกุสนานกบัการเลน่ลทู (LUGE) ลงมาจากยอดเขา 



ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยอาหารสไตล ์Western Course  

ท่ีพกั NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN  



06.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าท่านลงเรอื Real Journey ลอ่งเรือชมความงามของ

ธรรมชาติชอ่งแคบมลิฟอรด์ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั 

 

07 



น าท่านชมความงดงามของฟยอรด์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธารน า้แข็งหลายลา้นปีมาแลว้ น า้ตกแห่งนี้ตัง้ชื่อ

ตามภรรยาท่านผูว้่าการนิวซีแลนดท์ี่มาเย่ียมชมสถานที่แห่งนี้  ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกนัว่านา่จะเป็นภเูขาที่มีฐาน

อยู่ในทะเลที่สงูที่สดุในโลก ชม Seal rock ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน า้ตามธรรมชาติ และผงูปลาโลมาว่ายน า้เล่นคลื่น

อวดโฉม ใหน้กัทอ่งเที่ยวไดย้ลโฉม รถโคช้น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองควีนสท์าวน ์

 

ฟยอรด์  



ค ่า   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารอาหารจีน บริการทา่นดว้ย เมนกู ุง้มงักร  

ซปุประจ าวนั ปลานึง่ อาหารทะเลผดัซอสสตูรพิเศษ เป็นตน้ 

 

 
 

ท่ีพกั   NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN  



08 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอรโ์ร่ทาวน ์

เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมือง

เหมืองทอง และทกุวันนี้ก็ยังคงมีทอง

อยู่ในล าธารขา้ง ๆ เมืองในตัวเมืองมี

อาคารโบราณเป็นพิพิธภัณฑ ์ที่จัดให้

ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทอง

รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่

น่าสนใจคือ เร่ืองราวของนักขดุทอง

ชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วย

เหมือนกันถนนที่ส าคัญคือบักกิ้งแฮม

สตรีท (Backingham Street) ซ่ึงมี

สถานที่ส าคัญร้านอาหาร ร้านขาย

ของเรียงรายอยู่สองฝัง่ถนน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

Arrowtown 



น าท่านท ากิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมืองมาถึงประเทศ

นิวซีแลนดคื์อ การชมการกระโดดบันจี้ ที่สะพานคาวารัว

เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลก ที่เปิดท าการให้

นกัท่องเที่ยวท ากิจกรรมอันน่าตื่นเตน้นี้ จนมีชื่อเสียงไป

ทัว่โลก การกระโดดจากสะพานดว้ยความสงู 43 เมตร สู่

พื้นน า้อนัใสและเชีย่วกราดใตส้ะพาน 

และกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดอีกอย่างคือ การนัง่เรือ

เร็วเจ็ทโบ๊ท ที่จะพาเราล่องไปตามล าธารสายเล็กๆ 

ที่มีโขดหินสงูและน า้ที่ใสไหลเชี่ยว และความแรงของ

เรือเจ็ทที่หมนุได ้360 องศาท าใหท้่านไดต้ื่นเตน้และ

เสียวสดุๆ  

ชมการกระโดดบนัจ้ี  นัง่เรอืเร็วเจ็ทโบท๊ 



12.40 น.  ออกเดินทางกลบัสู่เมืองโอ๊คแลนด ์

โดยสายการบินภายในประเทศ Air New Zealand 

 เที่ยวบินที่ NZ628 

 

โอค๊แลนด ์

14.30 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด ์ 

น าคณะเที่ยวชมเมืองที่ ใหญ่ที่ส ุดในประเทศ

นิวซีแลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่บนภเูขาไฟที่ดับสนิท

แลว้ จึงมีลกัษณะภมูิประเทศเป็นเนินเขาและหลมุ

บ่อภเูขาไฟอยู่ทัว่ไป และยังมีสมญานาอีกชื่อนึง

ว่า เมืองแห่งการแล่นเรือ (The City of Sails) ซ่ึง

มาจากการที่มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ ชมวิว

ทิวทัศนข์องอ่าวที่มีสะพานฮาเบอร์เป็นฉากหลัง 

ทอดเชื่อม  ระหว่างฝั่งตัวเมืองกับท่าเดวอน

พอร์ท ผ่านชมท่าเรือยอร์ช จากนั้นน าท่าน

เดินทางขึน้ส ู่ Sky Tower เพื่อชมบรรยากาศของ

เมืองโอค๊แลนด ์ 
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07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ บริเวณรอบโรงแรม เพื่อเก็บภาพความประทบัใจ กอ่นเดินทางกลบั 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสูส่นามบินโอค๊แลนด ์เพื่อเตรียมตวักลบั 

13.10 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่  TG 492 

20.50 น. เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 


