
 

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ 9 วัน 7 คืน  เท่ียวโอ๊คแลนด์ โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม ไวโตโม่ ถ า้

หนองเรืองแสง ไครส์เชิร์ช ธารน ้าแข็งฟ็อกซ์      รหสัทวัร ์  WD10092562512 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

• เที่ยว : โอ๊คแลนด์-โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์ม-เรนโบว์สปริง-หมู่บ้านเมารี-Hangi Dinner-ไวโตโม่-ถ ้า
หนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช-รถไฟสายทรานส์อัลไพน์-อาเธอร์พาสส์-ธารน ้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธาร
น ้าแข็งฟ็อกซ์-อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์-ทะเลสาบวาคาติปู-ควีนส์ทาวน์-น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบ
พีค-มิลเลอร์เลค-ช่องแคปมลิฟอร์ด-ล่องเรือชมฟยอร์ด 

•  ช้อป : ควีนส์ทาวน์ 
 

 

 

122,222  เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

 

 

 

16.00 น.          พร้อมกันที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.45 น.          ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491 

 

 

 

10.45 น.          เดินทางถึง : สนามบินนานาชาติ เมืองโอ๊กแลนด์ 

เมืองโอ๊กแลนด์ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบ

ล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองท่ีส าคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของ

นิวซีแลนด์ อีกทั้งท่ีนี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวท่ีส าคญัในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลาง

เมืองคือสองฝ่ังถนนควีน,โอ๊กแลนด์โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็นต้น 

11.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น.          น าท่านสู่ : เมือง โรโตรัว 

โรโตรัว..เมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เน่ืองจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งก าเนิดของน ้าพุ

ร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ เป็นเมืองท่ีโด่งดังที่สุดในเกาะเหนือ ตัวเมืองอยู่ริมทะเลสาบ 

นอกจากนี้ ยังมีชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองและมีแหล่งท่องเที่ยวจุดใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น โรงอาบน า้ร้อน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เมารี อะโกรโดม และ เรนโบว์ฟาร์มและเทราต์สปริงส์ เป็นต้น 

18.00 น.           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

                          เข้าสู่ที่พกั MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

DAY 

1 

DAY 

2 



 

 

 

07.30 น.           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

09.00 น.                                                        น าท่านชม : อะโกรโดม 

 

 

 

 

 

 

 

ชมการแสดงของแกะพันธ์ุต่างๆ ที่ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารัก แลประทับใจกับการ ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะ
โดยสุนัขแสนรู้ การรีดนมวัว การป้อนนมลูกแกะ 

                                                                    น าท่านชม : เรนโบว์ สปริงซ์ 

เรนโบว์ สปริงซ์ หรือพาราไดซ์ สปริง คือศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธ์ุปลาเทร้าต์ตามธรรมชาติ ที่ในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีจะมี
มีปลาเทร้าต์เป็นหม่ืนๆ ตัวว่ายน ้ามาจากทะเลสาบโรโตรัวเพื่อมาวางไข่ที่นี่ อีกทั้งศูนย์แห่งนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าที่ใกล้
ศูนย์พันธ์ุและหายากของประเทศนิวซีแลนด์ อย่างเช่น เต่า นกอีมู นกกีวี และสัตว์อ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีต้นเฟิร์นสี
เงินอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ และสัตว์ที่สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศ
นิวซีแลนด์อีกด้วย 

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

DAY 

3 



บ่าย              น าท่านสู่ : ศูนย์วัฒนธรรมเมารี 

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี…เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอ
เคร่ืองนุ่งห่ม ชมบ่อน ้าพุร้อน บ่อโคลนเดือด ส่ิงมหัศจรรย์ที่เกิดขึน้จากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และ แร่ธาตุ
ต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ข้างในศูนย์ มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไม้และท าเคร่ือง
จักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรือโบราณต้ังแสดง มีการแสดงระบ าเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับ
ฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย 

19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรสกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 

                                                    

                                                    พร้อมชม : ระบ าพื้นเมืองเมารี นิวซีแลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบ าพื้นเมืองเมารี เป็นการแสดงเต้นระบ าฮาวายของคนป่า 'ชาวเผ่าเมารี' ที่ได้ต้ังฐานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ต้ังแต่ 2,000ปี 
มาแล้ว เป็นชนเช้ือสายโพลีนีเชียน ผิวสีเหลือง ที่อพยพมาจากทวีปเอเซีย ก่อนชาวอังกฤษซ่ึงเป็นพวกแรกๆที่เร่ิมอพยพเข้ามา
อาศัยในประเทศนิวซ๊แลนด์ เชิญเพลิดเพลินใจ ชมโชว์การร้องเต้น ควงกระบอง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความพร้อมเพรียง 
ด้วยกระบวนการท่าร าที่หลากหลาย และมีความสมบูรณ์ในตัวเองในแต่ละชุด อันต่ืนเต้นเล้าใจ และสนุกสนาน 

                      เข้าสู่ทีพ่ัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 



 

 

 

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น.        น าท่านสู่ : เมืองไวโตโม 

เมืองไวโตโม (Waitomo City) ซ่ึงเป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ต้ังอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ มีถ ้าหนอนเรือง
แสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองนี้ Waitomo Caves ถ ้าไวโทโม คือ ถ ้าหนึ่งเดียวในโลก ที่คุณจะสามารถเห็น
ดาวได้ทั้งท่ีอยู่ใต้โลก มันเป็น 1 ใน ถ ้ายอดนิยม ของนิวซีแลนด์ ( New Zealand ) ถ ้านี้ไม่ได้งดงามเพียงเฉพาะตัวถ ้าเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงผู้อาศัยในถ ้านี้ด้วยอีกต่างหาก นั้นคือ หนอนเรืองแสง 

                                                            น าท่านชม : ถ ้าไวโตโมโกลว์วอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ ้าไวโตโมโกลว์วอร์ม หรือถ ้าหนอนเรืองแสง เป็นถ ้าหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถเห็นดาวได้ทั้งท่ีอยู่ใต้โลก ที่นี่เป็นหนึ่งในถ ้ายอด
นิยมของนิวซีแลนด์ที่งดงาม และมีหนอนเรืองแสงท่ีไม่ใช่หนอนจริงๆ แต่เป็นตัวอ่อนของแมลงปีกเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายยุง 
สามารถปล่อยแสงออกมาจากตัวเพื่อล่อเหยื่อให้บินมาติดกับ ซ่ึงหนอนเรืองแสงนี้ดูคล้ายกับแสงสะท้อนจากพุ่มไม้ ตอน
กลางคืนตัวอ่อนของหนอนเรืองแสงจะปล่อยเมือกเหนียวๆ ลงมาเป็นสายจากเพดานถ ้า มองดูคล้ายกลุ่มของเส้นใยไหมอัน
ละเอียด ซ่ึงมีมานานกว่า 100 ปีแล้ว 

DAY 

4 



11.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

13.00 น.           เดินทางกลับสู่โอ๊คแลนด์ น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองไครส์เชิร์ช 

18.25 น.           เดินทางถึง : เมือง ไคร้สท์เชิร์ช 

เมืองท่ีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น ้าเอวอนไหลผ่านตัว

เมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ท าให้เมืองนี้ขึน้ช่ือเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยว

มากมายสวยงามในเมืองไคร้สท์เชิร์ช เช่น จตุรัสวิกตอเรีย,กีวี่เฮ้าส์,วิหารคาธีดตัล,ขึน้ยอดเขาแคชเมียร์เพื่อชมเมืองไคร้ทเชิร์ช 

เป็นต้น 

21.30 น.            รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

                          เข้าสู่ที่พกั DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

 

 

06.30 น.           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.15 น.           น าท่านน่ัง : รถไฟทรานซ์อัลไพน์ 

 

 

 

 

นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีก
โลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสีเปล่ืยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับ
ภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ช่ืนชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง โดย
ต้นไม้หลากสีเปล่ียนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก 

DAY 

5 



10.45 น.          น าท่านสู่ : เมือง โฮคิตกิา 

โฮคิติกา…เมืองเล็กๆ ต้ังอยู่ริมทะเล เป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝ่ังตะวันตกในสมัยก่อน มีหอนาฬิกาที่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง เป็น

เมืองท่ีมีความช านาญ เร่ืองศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซ่ึงมีความส าคัญด้านจิตวิญญานเป็นอย่างมาก

ส าหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งท่ีสุดทีช่าวเมารีรู้จัก ถูกน ามาใช้ท าอาวุธ เคื่องมือและเคร่ืองประดับ

ส่วนตัว เช่ือกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสี

เขียวและซ้ือหยกของฝาก 

13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

14.00 น.                                             น าท่านสู่ : ธารน ้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธารน ้าแข็งสวยงามและมีช่ือเสียงในวนอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศที่เต็มไปด้วยความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ มีความยาว13กม แตกต่างไม่เหมือนกับธารน ้าแข็งที่อ่ืนนั่นคือ ธารน ้าแข็งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะ
ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาไปยังเขตป่าดิบช้ืน ซ่ึงอยู่ใกล้ทะเลเป็นอย่างมาก และมีฝนตกอย่างต่อเน่ืองลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถพบได้
ที่ใดในโลก เชิญชมความมหัศจรรย์ของธารน ้าแข็งสีขาวระยิบระยบัสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม ประดับด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่
เขียวชอุ่มตลอดทั้งขุนเขา 

19.00 น.          รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

                        เข้าสู่ทีพ่ัก HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือเทยีบเท่าในระดับ 

 



 

 

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

09.00 น.                                                      น าท่านชม : ฟ๊อกกลาเซียร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ธารน ้าแข็งอีกแห่งหนึ่งท่ีอยูในเวสต์แลนด์ เนช่ันแนลปาร์ก นั่นคือ "ธารน ้าแข็งฟ็อกซ์ หรือ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์" มีความสวยงามอยู่

ในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรยของธารน ้าแข็งที่เคล่ือนลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังคงเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด 

ธารน ้าแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม ส าหรับจุดชมธารน ้าแข็งฟ็อกซ์แบบชัดๆ อยู่เลยจากจุดชมวิว

ทะเลสาบแม็ททีสัน ไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธารน ้าแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่

อยากกระพริบตาเลย 

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น.          น าท่านสู่ : เมือง ควีนส์ทาวน์ 

 

 

 

DAY 

6 



ควีนส์ทาวน์..เมืองท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ช่ือ the Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝ่ังของ
ทะเลสาบวาคาติปู ท าให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการ
ความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ 
ไนต์คลับ แหล่งช้อปป้ิงและสถานที่ท่องเที่ยวท่ีเหมาะกับฤดูกาล ซ่ึงพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย ส าหรับผู้รักการท ากิจกรรมท้า
ทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท 

                                                                อสิระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง 

                                                                น าท่านน่ัง : กระเช้ากอนโดล่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระเช้ากอนโดล่าแห่งนี้ต้ังอยู่ที่บริเวณภูเขาโงโงฮาทา ที่มีความสูงถึง 778 เมตร เหนือเมืองโตโรรัว โดยคุณสามารถนั่งกระเช้า
ขึน้มาชมวิวทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมืองโตโรรัวท่ีระดับความสูงถึง 487 เมตร ในแบบพาโนราม่า ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบโตโรรัวสี
ฟ้าคราม ผืนป่าสีเขียว และหลังคาสีส้มๆ ของอาคารต่างๆ เป็นต้น 

 

19.00 น.                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

เข้าสู่ที่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทยีบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

 

 



 

 

 

06.30               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

07.30 น.          น าท่านชม : อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ 

ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซ้อนมีชายฝ่ังท่ี
ขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้บริเวณนี้ไม่มีการพัฒนาเป็น ถนนและเมืองมากนัก พื้นที่
แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะ และได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและก็ได้รับ การประกาศให้เป็นมรดกโลก เม่ือถึงเมืองเทอา-นาว เมือง
ที่เป็นจุดแวะพักระหว่างทางของบรรดานักท่องเที่ยว มีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ 

13.30 น.           รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

                                                              น าท่านลงเรือ : Real Journey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 น.           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีนเมนูพิเศษ กุ้งมงักร + เป๋าฮ้ือ 

เข้าสู่ที่พกั COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทยีบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

DAY 

7 



 

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น.             น าท่านชม : แอร์โรทาวน์ 

ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆต้ังอยู่บริเวณเชิงเขา ท่ีนี่..เป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดี
ที่สุด ในยุคต่ืนทอง ปีคศ1865 เคยมีประชากรมากกว่า7,000คน และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่า ท่ีเหลืออยู่เพียงไม่ก่ี
แห่ง ซ่ึงไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปล่ียนรูปแบบไปเป็นเมืองท่ีพัฒนาอย่างทันสมัย แม้ว่าแอร์โรว์ทาวน์เป็นเมืองเล็กๆ 
แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจ้ีจัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น ้าคาวารัว 

                               น าท่านชมกิจกกรรมอันท้าทาย : บันจีจั้มพ์สะพานแขวนคาวารัว 

 

 

 

 

 

 

พลาดไม ได้เม่ือมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจ้ีจัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเล่ืองช่ือของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬา
ยอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซ่ึงเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นต้นก าเนิดของการ
กระโดบันจ้ีจัมป์ที่โด่งดังไปทั่วโลก จึงท าให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวใจกล้าหล่ังไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งท่ีนี่ยังมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย  

                           ออกเดินทางสู่ : สนามบินนานาชาติควีนส์ทาวน์ 

12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

16.15 น.             น าคณะเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ  

18.05 น.              เดินทางถึง : สนามบินโอ๊คแลนด์ 

18.30 น.              รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

                     เข้าสู่ที่พกั GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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07.00 น.             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น.             น าท่านชม : เมืองโอ๊กแลนด์ 

เมืองโอ๊กแลนด์ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบ

ล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองท่ีส าคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของ

นิวซีแลนด์ อีกทั้งท่ีนี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวท่ีส าคญัในโอ๊กแลนด์ อาทิ ย่านดาวน์ทาวน์,ย่านกลาง

เมืองคือสองฝ่ังถนนควีน,โอ๊กแลนด์โดเมน,พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เป็นต้น 

                             น าท่านสู่ : ถนนควีนส์ อ็อคแลนด์ 

ถนนควีนส์…ถนนสายหลักของเมืองอ็อคแลนด์ เรียกว่าเป็น “โกลเดนไมล์ ย่านดาวทาวร์” หรือ “ย่านกลางเมือง” ซ่ึงเป็นสองฝ่ัง
ถนนควีน เร่ิมจากจัตุรัสควีนอลิซาเบธที่ 2 ตรงข้ามตึกเฟอร์ร่ีริมอ่าว ไปจนถึงจัตุรัสอาโอเทีย และอาโอเทียเซ็นเตอร์ และถนน
ใกล้เคียง ย่านถนนควีนส์ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสินค้าปลอดภาษี โรงแรมช้ันหนึ่ง รวมทั้ง ออฟฟิศส านักงานบนถนนคีย์ 
เชิญช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ แหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี 

13.10 น.               บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492 

20.25 น.               เดินทางถึง : สนามบินสุวรรณภูมิ 
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เลือกวันที่เดินทาง

และกดจอง: 

      ผู้ใหญ่  

      (พกัคู่) 

    ผู้ใหญ่ 

 (พกัเดี่ยว) 

    ผู้ใหญ่ 

  (พกั 3 คน) 

      เด็ก  

   (มเีตียง) 

     เด็ก  

 (ไม่มีเตียง)  

19 ต.ค. 62 -27 ต.ค.62 122,000 บาท 145,500 บาท 122,000 บาท 110,000 บาท 104,000 บาท 

16 พ.ย.62 -24 พ.ย. 62 132,000 บาท 155,000 บาท 132,000 บาท 119,000 บาท 106,000 บาท 

4 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 122,000 บาท 145,500 บาท 122,000 บาท 110,000 บาท 104,000 บาท 

24 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 133,000 บาท 161,000 บาท 133,000 บาท 120,000 บาท 107,000 บาท 

10 ม.ค.63 -18 ม.ค. 63 133,000 บาท 161,000 บาท 133,000 บาท 120,000 บาท 107,000 บาท 

28 ม.ค.63 - 5 ก.พ. 63 133,000 บาท 161,000 บาท 133,000 บาท 120,000 บาท 107,000 บาท 

4 ก.พ.63 - 12 ก.พ. 63 122,000 บาท 145,500 บาท 122,000 บาท 110,000 บาท 104,000 บาท 

14 ก.พ.63 -22 ก.พ.63 133,000 บาท 161,000 บาท 133,000 บาท 120,000 บาท 107,000 บาท 

5 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 133,000 บาท 161,000 บาท 133,000 บาท 120,000 บาท 107,000 บาท 

15 มี.ค.63 -23 มี.ค. 63 133,000 บาท 161,000 บาท 133,000 บาท 120,000 บาท 107,000 บาท 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


ข้อตกลง & เงื่อนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม: 

• ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเช้ือเพลิงแล้ว ณ วันที ่18 ธันวาคม 2560 

• ค่าต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ (จ ากัดน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน) 

• ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ15-20 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 33 ที่น่ัง21-40 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 49 ที่น่ัง 

• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 

• โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไม่มีประทับลงเล่มและต้องยื่นพร้อมกันทั้งกรุ๊ป หากยื่นวีซ่าแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ (และ
หากท่านมีความประสงค์ยื่นวีซ่าแบบประทับลงเล่ม ต้องเสียค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) / ท่านที่มวีีซ่าแล้วหักค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ป
ท่านละ 3,300 บาท 

• ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความ
คุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียด
ของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์ 

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กโิลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

• ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเคร่ืองได้น ้าหนักไม่เกิน 7 
กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กโิลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน และน า
สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: 

• ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน) 



• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถ่ิน 

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารที่ส่ังมาในห้องพักค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษใน
ร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 

 


	ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
	16.00 น.          พร้อมกันที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
	18.45 น.          ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491
	เมืองโอ๊กแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่...
	11.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
	โรโตรัว..เมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ เป็นเมืองที่โด่งดังที่สุดในเกาะเหนือ ตัวเมืองอยู่ริมทะเลสาบ นอกจากนี้ ยังมีชาวเ...
	18.00 น.           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
	เข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
	นำท่านชม : เรนโบว์ สปริงซ์
	12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
	พร้อมชม : ระบำพื้นเมืองเมารี นิวซีแลนด์
	เข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
	07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
	08.00 น.        นำท่านสู่ : เมืองไวโตโม
	เมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City ...
	เข้าสู่ที่พัก DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
	โฮคิติกา…เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มีหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองที่มีความชำนาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซึ่งมีความสำคัญด้านจิตวิญญานเป็นอย่างมากสำหรับชาวเมารี เพราะนาน...
	เข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือเทียบเท่าในระดับ
	ธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก นั่นคือ "ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ หรือ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์" มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรยของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งนี้สีขาวร...
	อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
	นำท่านนั่ง : กระเช้ากอนโดล่า
	เข้าสู่ที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
	นำท่านลงเรือ : Real Journey
	เข้าสู่ที่พัก COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
	ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่..เป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด ในยุคตื่นทอง ปีคศ1865 เคยมีประชากรมากกว่า7,000คน และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่า ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซ...
	นำท่านชมกิจกกรรมอันท้าทาย : บันจี้จัมพ์สะพานแขวนคาวารัว
	เข้าสู่ที่พัก GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
	08.00 น.             นำท่านชม : เมืองโอ๊กแลนด์
	เมืองโอ๊กแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่...
	นำท่านสู่ : ถนนควีนส์ อ็อคแลนด์
	ถนนควีนส์…ถนนสายหลักของเมืองอ็อคแลนด์ เรียกว่าเป็น “โกลเดนไมล์ ย่านดาวทาวร์” หรือ “ย่านกลางเมือง” ซึ่งเป็นสองฝั่งถนนควีน เริ่มจากจัตุรัสควีนอลิซาเบธที่ 2 ตรงข้ามตึกเฟอร์รี่ริมอ่าว ไปจนถึงจัตุรัสอาโอเทีย และอาโอเทียเซ็นเตอร์ และถนนใกล้เคียง ย่านถนนควีน...
	อัตราค่าบริการนี้รวม:
	อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:


