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วนัแรก (วนัที ่12 เมษายน 61)        กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์

 

วนัทีส่อง (วนัที ่13 เมษายน 61)        อ็อคแลนด ์ชมเมอืง – หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) – ช็อปป้ิง 

 

วนัทีส่าม (วนัที ่14 เมษายน 61)     อ็อคแลนด-์หมูบ่า้นฮอบบทิ-โรโตรวั-อะโกรโดม ชมโชวช์าวเมารพีรอ้มอาหารค า่ 

 

วนัทีส่ ี ่(วนัที ่15 เมษายน 61)   โรโตรวั –ศนูยว์ฒันธรรมเมาร-ี ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่– อ็อคแลนด-์ไครส้ทเ์ชริช์ 

 

วนัทีห่า้(16 เมษายน 2561)    อ็อคแลนด-์ ควนีสท์าวน ์ - ชมการกระโดดบนัจี ้น ัง่กระเชา้กอนโดลา่ขึน้ยอดเขาบ๊อบสพ์คี  

      

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

DDiissccoovveerryy  NNeeww  ZZeeaallaanndd  NNtthh  &&SStthh  ((TTGG))  เกาะเหนือเกาะเหนือ--เกาะใต้ 9 วนัเกาะใต้ 9 วนั  
 

  

 
  

 
  

 พิเศษ  !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตพ์ร้อมชมวิวท่ีสวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  

 ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์ 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย  
  

ก ำหนดกำรเดนิทำง  12 - 20 เมษำยน  2561  ( สงกรานต)์ 

  

  

  
15.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่4 แถว D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ที่

คอยตอ้นรับและบรกิารเอกสารในการเดนิทาง 
18.45 น.  ออกเดนิทางสูอ็่อคแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่TG 491 

  

  
10.45 น.   เดนิทางถงึ เมอืงอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชมเมอืงอ็อคแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดับหนึง่ ชมสะพานฮารเ์บอร ์น าทา่นผ่านชมย่าน Queen street น าทา่น

ขึน้ชม หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีส่งูถงึ 328 เมตร โดดเดน่เป็นสญัลกัษณ์สงา่งามของโอค๊แลนด ์ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรอืเทยีบเทา่ 

  

  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา เยีย่มชม หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET)  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  

 น าทา่นเดนิทางตอ่ดว้ยรถโคช้สู ่เมอืงโรโตรวั เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ  
   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่   รบัประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพืน้เมอืงเมาร ี 

  

  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA) น าทา่นสู ่อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่ 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คีวิ  

 น าทา่นเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผา่นฟารม์เลีย้งแกะชมถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES)  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 
   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี ่AUCKLAND GRAND MILLENNIUM หรอืเทยีบเทา่ 

     
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
09.00 น.   กอ่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศแหง่เมอืงอ็อคแลนด ์และท าการเชค็อนิสายการบนิภายในประเทศ NZ621 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั อาหารญีปุ่่ น ณ รา้นอาหารในสนามบนิ 

12.05 น.  ออกเดนิทางจากอ็อคแลนดโ์ดยสายการบนิภายในประเทศ  เทีย่วบนิที ่NZ621 
13.55 น.  ถงึสนามบนิเมอืงควนีสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซแีลนด ์ 

น าทา่นเดนิทางชมเมอืงควนีสท์าวน์ แวะชมเรอืเร็วเจ็ทโบท๊ (JETBOAT) เรอืเร็วนีอ้อกแบบมาใหว้ิง่ดว้ยความเร็ว  
 จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาบ็อบสพ์คี เป็นกระเชา้ทีน่ั่งได ้4 คนระยะทางขึน้สูย่อดเขา 730 เมตร   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบนยอดเขาบอ๊บสพ์คี    

  พรอ้มชมววิอนัสวยงามของเมอืงควนีสท์าวน ์   
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วนัทีเ่กา้ (วนัที ่20 เมษายน 61)         ไครส้ทเ์ชริช์ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 

วนัทีห่ก (17 เมษายน 2561)      ควนีสท์าวน ์- เต อานาว – มลิฟอรด์ซาวด ์– ควนีสท์าวน ์

วนัทีเ่จ็ด (วนัที ่18 เมษายน 61)  ควนีสท์าวน ์– ครอมเวล – โอมารามา่-ทะเลสาบเทคาโป 

     ชมอนุสาวรยีส์ุนขัตอ้นแกะ-  แอชเบอรต์นั -ไครสตเ์ชริช์  

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก QUEENSTOWN HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดนิทางสูม่ลิฟอรด์ซาวน์ เขา้สูเ่ขตอุทยานแหง่ชาตมิลิฟอรด์ซาวด ์ ระหวา่งทางชมทะเลสาบ MIRROR 
LAKE ทะเลสาบทีใ่สราวกระจก MONKEY CREEK และแวะชมน ้าตกทีม่คีวามยิง่ใหญท่ี ่CHASM 

เทีย่ง  น าทา่นลอ่งเรอืส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาตโิดยรอบ  
  พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรอื จากนัน้ลอ่งเรอืสูท่า่เรอืโดยรถโคช้ปรับสูเ่มอืงควนีสท์าวน ์ 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร     
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก QUEENSTOWN HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางผ่าน เมอืงครอมเวลล ์เดนิทางตอ่สู ่เมอืงโอมารามา่ เมอืงขนาดเล็กบนทีร่าบสงู  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คีวิ 

   จากนัน้น าทา่นเดนิทางผ่านชม ทะเลสาบปูคาก ิแวะจดุชมววิของ อุทยานแหง่ชาตเิมา้ทค์ุก้ เดนิทางตอ่สู ่
ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรยีส์นุขัตอ้นแกะ จะไดเ้ห็นโบสถข์นาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม CHRISTCHURCH SUDIMA HOTEL / DOUBLE TREE by HILTON  หรอื

เทยีบเทา่ 
วนัทีแ่ปด (วนัที ่19 เมษายน 61) ไครส้ทเ์ชริช์ – ลอ่งเรอืชมโลมาและแมวน า้ทีอ่าคารวั - ไครสตเ์ชริช์  

เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางจากไครส้ทเ์ชริช์สูเ่มอืงอะคารัวจากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชม WILDLIFE CRUISE  ชมสตัวต์า่งๆ  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

   น าทา่นชม เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ”ผา่นชมสวนสาธารณะแฮ
กลยี ์ศาลาวา่การประจ าเมอืง ชมความงามของ แมน่ า้เอวอ่น (AVON) จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่ยอดเขาแคชเมยีร ์ 

ค า่                    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  CHRISTCHURCH SUDIMA AIRPORT HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเมอืงไครส้ทเ์ชริช์ 

09.00 น. เดนิทางสู ่อ็อคแลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ NZ530    
10.20 น. ถงึสนามบนิอ็อคแลนด ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง โดยน่ังรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศสู ่อาคาร

ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ( อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ) 
13.10 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 492 

20.25 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ... โดยสวสัดภิาพ... 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  12 -20  เมษำยน  2561  ( สงกรานต)์ 

 

                    คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 

12-20 เม.ย.61 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 (รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ 126,900.- บาท 98,900.-บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  117,900.- บาท 89,900.-บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 108,900.- บาท  81,900- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 99,900.- บาท   76,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   21,900.- บาท   21,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด    2,000.- บาท  2,000.- บาท 
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ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่าขึน้อยู่
กบัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

 


