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Grand tour New Zealand Nth &Sth

เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน
 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งเป็นเมืองทีส่ าคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นาท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่
สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลา
 หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ทีส่ งู ถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์
ไตรภาคฟอร์มยักษ์
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยูเ่ ป็นจานวนมาก
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่ เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
 ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้าทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว
 เมืองไคร้สท์เชิ รช์ ทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น้าเอว่อน ทีไ่ หลผ่านกลาง
เมืองอย่างสงบเยือกเย็น
 ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่ นื น้ ามีสเี ขียวอมฟ้า สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้าแข็ง จากภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สดุ
 วนอุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนทีเ่ ป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND)
ซึง่ ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
 นังรถไฟทรานซ์
่
อลั ไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ทไ่ี ด้รบั การ
กล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึง่ โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไมอันเขียวขจี
 ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้าแข็งทีง่ ดงามแห่งหนึ่งทีส่ วยงาม ชมธารน้าแข็งอีกแห่งหนึ่งทีอ่ ยู่ในเวสต์แลนด์ เนชันแนล
่
ปาร์ก ทีม่ คี วามสวยงามอยูใ่ นเขตปา่ ฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธาร
 ควีนส์ทาวน์ เมืองทีส่ วยงามริมทะเลสาบวาคาทีปทู ม่ี นี ้าใสสะอาดและโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและมีกจิ กรรมอันน่า
ตื่นเต้นทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมากทีส่ ุด อาทิ เช่นนั ่งเรือเจ็ทโบ๊ท การกระโดดบันจี้
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 ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกทีเ่ ปิดทาการให้นกั ท่องเทีย่ วทา
กิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่

 พิเศษ !!! เมนูก้งุ มังกรทะเลใต้และเป๋าฮื้อเลิศรส
 พร้ อมสะสมไมล์จากการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

วันแรก
16.00 น.
18.45 น.
วันที่สอง
12.05 น.
เที่ยง

คา่

วันที่สาม

14-22 มิถุนายน 2559
2 – 10, 16 – 24 กรกฎาคม 2559

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์ เตอร์ สายการบิ น ไทย (TG)
เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ออ็ คแลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 491
อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) - ช้อปปิ้ ง
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบติ๋ มซา ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่ง เป็นเมืองทีส่ าคัญ
ทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นาท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่ สวยงามเต็ม
ไปด้วยเรือนับร้อยลา ชมสะพานฮาร์เบอร์ นาท่านผ่านชมย่าน Queen
street ทีเ่ ป็นถนนสายสาคัญย่านการค้า และตึกสาคัญของเมือง ผ่านชมย่าน
Parnell Village ทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง Parnell
Rose Garden สวนทีร่ วมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็น
จานวนมาก หลังจากนัน้ นาท่านขึน้ ชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ทีส่ งู ถึง 328 เมตรโดด
เด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิง่ ปลูกสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในซีกโลกใต้ เปิด
ให้บริการตัง้ แต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์
ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตค้ี อมเพล็กซ์ ซึง่
ประกอบไปด้วย คาสิโน ทีเ่ ปิดให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่ ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามี
ครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RENDEZVOUS GRAND HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ – ชมหมู้บ้านฮ็อบบิ ท - โรโตรัว – ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี – ชมการแสดงของชาวเมารี
พร้อมอาหารคา่
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เช้า

เที่ยง

คา่
วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยีย่ มชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัส
ประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรือ่ ง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ
เดอะ ฮอบบิต ขอผูก้ ากับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ช่นื ชมพืน้ ทีอ่ นั
สวยงามของฟาร์มเลีย้ งแกะ ทีม่ พี น้ื ทีม่ ากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิว
ทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นาชม
หมูบ่ า้ นฮอบบิทในภาพยนตร์ดงั เรือ่ ง The Hobbit มีจานวน 44 หลัง แต่ละหลัง
ถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็
ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัย
อยูเ่ ป็นจานวนมากเพราะเป็นเมืองทีม่ คี วามร้อนจากใต้ดนิ ทีส่ ามารถปรุงอาหาร
ได้โดยการนาเนื้อสัตว์ไปฝงั ในดินทีม่ คี วามร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาว
เมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเทีย่ วที่
สาคัญของเกาะเหนือทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมามากทีส่ ุด นาท่านสู่ อะโกรโดม
(AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดง
ของแกะพันธุต์ ่างๆทีเ่ ดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของ
สายพันธุุ์์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย
ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้
ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึง่ เป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื
ของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครือ่ งนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้าพุ
ร้อน บ่อโคลนเดือด สิง่ มหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ จากพลังความร้อนใต้พภิ พทีพ่ วยพุ่ง
จากพืน้ ดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ จากนัน้ เดินทางสู่ออ็ คแลดน์
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA
หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
โรโตรัว – ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่ านฟาร์มเลีย้ งแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่ส่เู มือง
ไวโตโม่ทม่ี ถี ้าหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงจากนัน้ นาท่าน
เข้าชม ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้าทีม่ หี นอนเรือง
แสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดังดวงดาวบนท้
่
องฟ้ายามค่า คืน
นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทห่ี าดูได้ยาก โดยไกด์ทอ้ งถิน่ จะนาท่านนัง่
เรือเข้าไปในถ้าอันเงียบสงบอันเป็นทีอ่ ยูข่ องหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความ งดงามของถ้าหินงอก
หินย้อยทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติเป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกี แห่งทีพ่ ลา ดไม่ได้
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เที่ยง
...........
...........

คา่
วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

คา่

วันที่หก
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์
ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย่ วบินที่ ………………
ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านชม เมืองไคร้สท์เชิ รช์
ทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการ
ประจาเมือง ชมความงามของ แม่น้าเอว่อน (AVON) ทีไ่ หลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น เหมือน
ในสวนสาธารณะกลางเมืองผูด้ ไี ม่มผี ดิ
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RENDEZVOUS CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิ รช์ – แอชเบอร์ตนั ้ - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ
โอมาราม่า – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองทีอ่ ยูท่ ุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รที ค่ี นส่วนใหญ่ม ี
อาชีพทาฟาร์มเลีย้ งแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพืน้ เมืองไม่ว่า
จะเป็นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรัม่ ครีมลาโนลิน หรือจะชือ้ ของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตา
แกะ เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทีส่ วยงามและเงียบสงบน้าในทะเลสาบมีส ี
เขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ านม สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสม
กับธารน้าแข็งของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชม
อนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ ทีเ่ จ้าของฟาร์มให้ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้าของ
ในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาด
เล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ทเ่ี ล็กทีส่ ุดในประเทศนิวซีแลนด์ท่ี
ยังคงใช้ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยูจ่ ากอดีตจนถึงปจั จุบนั หากท่านเข้า
ไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่
สวยงามราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ทีม่ คี วามงดงามดังภาพวาด
่
แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติ
เม้าท์ค้กุ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิรน์ แอลป์ ยอดเขาเม้าท์คกุ้ ทีม่ คี วามสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหมิ ะ
และธารน้าแข็งปกคลุมตลอดปี นาท่านเดินทาง ผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนทีร่ าบสูง ผ่าน
เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซือ้ ผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของ
นิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิ ลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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คา่

วันที่แปด
เช้า

ออกเดินทางสู่มลิ ฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึง่ เป็นทะเลสาบทีใ่ หญ่เป็นอันดับ
2 ของ
ประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตปา่ พรุ ปา่ เบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่ วน
อุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนทีเ่ ป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD
LAND) ซึง่ ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขัว้ โลกใต้ซง่ึ มีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก
กล่าวคือภูมปิ ระเทศแบบทะเลทีเ่ คยเป็นธารน้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทาให้น้าท่วมแทนทีก่ ลายเป็น
อ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามทีส่ ร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่ ส
ราวกระจก เป็นทะเลสาบทีท่ ่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึง่ เป็นวิวอยูเ่ บือ้ งล่าง และให้ท่านดื่ม
น้ าแร่บริสุทธิ ์จากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมน้าตกทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ท่ี CHASM
นาท่านล่องเรือสาราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ
ธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้าตกอันสูงตระหง่านของ
น้าตกโบเวน ซึง่ มีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้านอนอาบแดดบน
โขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บน
เรือ จากนัน้ ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่
เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพทีส่ วยงามระหว่างทางทีเ่ ป็นภูเขาสูง ผ่านไร่องุน่ ที่
นามาผลิตไวน์ทม่ี ชี ่อื เสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา แวะชมเมือง
วานาก้าริมทะเลสาบทีส่ วยงามโดยมีภเู ขาสูงอยูอ่ กี ฟากหนึ่งของทะเลสาบทีท่ า
ให้เป็นเมืองทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงามและน่าอยูอ่ กี เมืองของนิวซีแลนด์ จากนัน้
เดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงทีส่ วยงามเป็นภาพที่
ท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้าแข็งอีกแห่งหนึ่งทีอ่ ยูในเวสต์
แลนด์ เนชันแนลปาร์
่
ก ทีม่ คี วามสวยงามอยูใ่ นเขตปา่ ฝนอีกแห่งหนึ่งชมความ
มหัศจรรย์ของธารน้าแข็งทีเ่ คลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยัง
เคลื่อนตัวอย่าง
ไม่หยุด ธารน้าแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )
นาท่านเดินทางเข้า สู่ทพ่ี กั HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า
ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิ ติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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14.10 น.
20.25 น.

จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโฮกิ ติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อ
กันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนาอานาจมาสู่ตนและครอบครัว อิ สระเชิ ญท่าน
เลือกซื้อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ให้
ท่านนังรถไฟทรานซ์
่
อลั ไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของ
เทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ทไ่ี ด้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเส้นทางซึง่ โอบล้อม
ด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลทีส่ วยทีส่ ุด สลับกับภูเขา
เขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงามดังภาพวาดเพลิ
่
ด เพลินไปตลอดสอง
ข้างทาง
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า
(หากห้อง 3 เตียงไม่พอทางโรงแรมจะจัดเป็น 1 TWN+1SGL ต้องจ่ายเงินเพิม่ 2,500 บาท/ห้อง/คืน)
ไคร้สท์เชิ รช์ - อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบิ นภายในประเทศ
ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง โดยนังรถ
่
SHUTTLE BUS จากอาคารผูโ้ ดยสาร
ภายในประเทศสู่ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 492
เดิ นทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิ ภาพ...
*************************************

กาหนดการเดินทาง

2 – 10, 16 – 24 กรกฎาคม 2559
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