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T H E H O BBI T T O U R

บูทีค เวเคชัน่ นาท่านเดิ นทางสู่ประเทศนิ วซีแลนด์ ชมฮอบบิทตัน มูวีเซ็ดหมู่บา้ นชาวฮอ
บิทของภาพยนตร์เรื่องดัง “The Lord of The Rings” และเรื่อง
“The Hobbit “ที่สร้างความประทับใจให้กบั ผูค้ นทัวโลก
่
 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองทีส่ าคัญทางด้านการค้า
การศึกษา
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยูเ่ ป็นจานวนมาก
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่ เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาว
เมารี ชมบ่อน้าพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด
 เรนโบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเทร้า และชมสัตว์พน้ื เมืองของ
นิวซีแลนด์
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์
ต่างๆ
 ทะเลสาบเทาโป เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งทีอ่ าศัยของปลาเทร้าสี
รุง้ อาศัยอยู่
 ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้าทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับดัง่
ดวงดาวบนท้องฟ้า
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่าย
ทาภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรือ่ ง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

กาหนดการเดิ นทาง

15 – 20 กรกฎาคม 2559

บริษัท บูทีค เวเคชัน่ จำกัด 230/70 หมูบ่ ้ ำนกลำงเมือง URBANION ซอยลำดพร้ ำว 71 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ ำว เขตลำดพร้ ำว กทม 10230
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วันแรก
16.00 น.
18.45 น.
วันที่สอง
10.45 น.
เที่ยง

คา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์
สายการบิ นไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 491
อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ ง – นัง่ เรือข้ามฝากไป
ที่เดวอนฟอร์ต
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองนาท่านเดินทางสูต่ วั เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่ง และเป็ นเมืองทีส่ าคัญทางด้านการค้า
การศึกษา การเงิน นาท่านชมท่าเรือริมอ่าวทีส่ วยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลา ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอี
เดน ภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทงั ้ เมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360
องศา จากนัน้ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึง่ เป็ น
แหล่งขายสินค้านานาชนิด จากนัน้ นาท่านขึน้ เรือข้ามฝากจากเมืองอ๊อคแลนด์สทู่ ่าเรือ
เดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ผ่านชมอ่าวทีเ่ ต็มไปด้วยเรือใบและผืนน้าสีฟ้าครามของ
อ่าวอ๊อคแลนด์จนถึงท่าเรือ
เดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนรวมถึงร้านกาแฟทีน่ารักร้านค้าทีข่ ายงาน
ศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็ นภาพวาด ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านเครื่องแก้ว ตามแนวถนน
วิคตอเรีย จากนัน้ ให้ท่านเดินขึน้ ไปชมวิวของเมืองทีเ่ ม้าท์วคิ ตอเรียทีส่ ามารถมองเห็น
วิวทีส่ วยงามอีกมุมของเมืองอ๊อคแลนด์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั
AUCKLAND CITY HOBSON HOTEL หรือ
เทียบเท่า
อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิ ท และฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วฒ
ั นธรรมของชาว
เมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารคา่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยีย่ มชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัส
ประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ
เดอะ ฮอบบิท ขอผูก้ ากับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ช่นื ชมพืน้ ทีอ่ นั สวยงามของฟาร์มเลีย้ งแกะ ทีม่ พี น้ื ที่
มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา นาชม
หมู่บา้ นฮอบบิทในภาพยนตร์ดงั เรื่อง The Hobbit มีจานวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป
บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พทีช่ าวเมารี
อาศัยอยู่เป็ นจานวนมากเพราะเป็ นเมืองทีม่ คี วามร้อนจากใต้ดนิ ทีส่ ามารถปรุงอาหาร
ได้โดยการนาเนื้อสัตว์ไปฝงั ในดินทีม่ คี วามร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของ
เกาะเหนือทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมากทีส่ ดุ นาท่านสู่ TE PUIA ซึง่ เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรม
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คา่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คา่

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

คา่

และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้าพุ
ร้อน บ่อโคลนเดือด สิง่ มหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ จากพลังความร้อนใต้พภิ พทีพ่ วยพุ่งจากพืน้ ดิน โดยผสมแร่ธาตุ
ต่างๆตามธรรมชาติ
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม –ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี - ทะเลสาบเทาโป ชมน้าตกฮูก้า – ชม
การกระโดดบันจี้ - โรโตรัว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรกั ษ์พนั ปลาเท
ร้า ทีม่ ปี ลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถ
ชมต้นเฟิรน์ สีเงินซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านสู่ อะโกรโดม
(AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะ
พันธุต์ ่างๆทีเ่ ดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะทีม่ คี วาม
แตกต่างกันของสายพันธุต์ ่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะ
ตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึง่ เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศนิวซีแลนด์
และเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่ของปลาเทร้าสีรงุ้ นาท่านชม น้าตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้าไวคาโต
กระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชัน้ หินสู ง 11 เมตร กลายเป็ นน้าตกทีส่ วยงามยาม
ต้องแสงแดด นอกจากนี้ยงั ไห้ท่านได้ ชมการนัง่ เรือเร็วเจ็ทโบ๊ท ทีต่ ่นื เต้นของเกาะเหนือ และชมการ
กระโดดบันจี้
ทีเ่ ป็ นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเทีย่ วทัวโลกเมื
่
่อมาเยือนนิวซีแลนด์
(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เ ป็ นทัวร์นอกรายการ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจะร่วมสนุกกับกิจกรรม
ต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) นาท่านเดินทางกลับเมืองโรโตรัว
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
โรโตรัว – ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลีย้ งแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน
เขาน้อยใหญ่สเู่ มืองไวโตโม่ทม่ี ถี ้าหนอนเรืองแสงอันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าชม ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้าทีม่ หี นอน
เรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็ นล้าน ๆ ตัว
ดังดวงดาวบนท้
่
องฟ้ายามค่า
คืนนับเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทห่ี าดูได้ยาก โดยไกด์ทอ้ งถิน่ จะนาท่านนังเรื
่ อ
เข้าไปในถ้าอันเงียบสงบอันเป็ นทีอ่ ยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความ
งดงามของถ้าหินงอกหินย้อยทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมของ
นิวซีแลนด์อกี แห่งทีพ่ ลาดไม่ได้ หลังจากนัน้ นาท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่าน
ได้ ช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึง่ บนถนนควีนส์ ซึง่ เป็ นแหล่งขายสินค้า
นานาชนิดให้ท่านได้เลือกซือ้ หรือจะเข้าชมคาสิโนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์อกี
ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
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นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั AUCKLAND CITY HOBSON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก
เช้า

13.10 น.
20.25 น.

อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านได้อสิ ระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว ช้อปปิ้ งย่านควีนส์สตรีท หรือจะเล่นคาสิในทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางสูส่ นามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์
ออกเดินสูก่ รุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน TG492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
**************************************
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