
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 ออ็คแลนด ์- หมู่บ้านฮอบบิท    

2 
โรโตรวั - ทะเลสาบโรโตรวั - ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี –  

ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารี    

3 
ออ็คแลนด ์- เขาอีเดน - สะพานฮารเ์บอร ์–  

หอคอยสกาย ทาวเวอร ์    

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  ออ็คแลนด ์- หมู่บา้นฮอบบิท 
  
กลางวนั รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ เมืองมาตามาตา (Matamata) มภีูมทิศัน์ทีร่ายลอ้มไปดว้ยทุ่งหญ้าและฟารม์ 

พืน้ทีฟ่ารม์แห่งหนึ่งมชีื่อเสยีง
เนื่องจากการสรา้งใหเ้ป็นทัง้บา้นคน
และบา้นแกะ อยู่บนเนินเขา จน
กลายเป็นทีถ่่ายท าหลกัของ
ภาพยนตรด์ว้ย 

• น าท่านสู่ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท 

(Hobbiton) เป็นสถานทีถ่่ายท า
ภาพยนตรเ์รื่อง เดอะ ฮอบบทิ และ 
ภาพยนตรไ์ตรภาคทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก
อย่าง เดอะ ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

วนัท่ี 2   โรโตรวั - ทะเลสาบโรโตรวั - ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี –  

ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารี 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



 • น าท่านสู่ โรโตรวั (Rotorua) เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยั
อยู่เป็นจ านวนมาก เพราะเป็นเมอืงทีม่คีวามรอ้นจากใตด้นิทีส่ามารถปรุงอาหารไดโ้ดยการน า
เนื้อสตัวไ์ปฝังในดนิทีม่คีวามรอ้นสงู
จนกว่าจะสุก อาหารน้ีชาวเมารเีรยีกว่า 
ฮงัง ิ(HANGI) นอกจากนี้เมอืงโรโตรวั
ยงัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัของเกาะ
เหนือ ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมามากทีสุ่ดอกี
ดว้ย 

• น าท่านสู่ ทะเลสาบโรโตรวั (Lake Rotorua) เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอบัดบัสองของ
เกาะเหนือตัง้อยู่บนปากปล่องภูเขาไฟทีร่ะเบดิไปแลว้เมื่อ 240,000 ปีก่อน ทีท่ะเลสาบแห่ง
นี้เป็นศูนยร์วมของแม่น ้าล าธารหลายสาย
ดว้ยกนัอาท ิแม่น ้า Utuhina, น ้าพุ 
Hamurana ทีข่ึน้ชื่อเรื่องความใส
สะอาดจนเหมอืน ครสิตลัของน ้า และล า
ธาร Ngongotaha ซึง่เป็นสถานทีท่ี่
โด่งดงัมากในเรื่องของการตกปลาเทราท์ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี 

(Maori Culture at Te 
Puia) เป็นศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอื
ของชาวเมาร ีอาท ิการแกะสลกัไม ้และ
การทอเครื่องนุ่งห่ม 

• น าท่านชม โชวก์ารแสดงของชาวเมารี 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3   ออ็คแลนด ์- เขาอีเดน - สะพานฮารเ์บอร ์–  

หอคอยสกาย ทาวเวอร ์
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



 • น าท่านสู่ ออ็คแลนด ์(Auckland) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของนิวซแีลนด์ อกีทัง้ยงัเป็น
ประตูทีจ่ะน าไปสูส่ถานทีอ่ื่นๆ ของประเทศ ท าใหไ้ดต้อ้นรบันกัท่องเทีย่วกว่า 70% จาก
จ านวนทัง้หมด ดว้ยมวีฒันธรรมทีห่ลากหลายอนัเกดิจากการผสมผสานของผูค้นหลายเชื้อ
ชาต ิทีน่ี่จงึเป่ียมไปดว้ยความมี
ชวีติชวีาและเตม็ไปดว้ยวฒันธรรม อกี
ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑ์ แกลเลอ
รี ่งานเทศกาล และกจิกรรมการเฉลมิ
ฉลองอกีมากมาย ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ความหลากหลายดงักล่าว ทัง้ยงัเป็น
เมอืงเพยีงแห่งเดยีวในโลกทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางภูเขาไฟทีย่งัคุกกรุ่นอยู่ 

• น าท่านสู่ เขาอีเดน (Mount Eden) ลกัษณะเป็นปล่องภูเขาไฟทีด่บัสนิทแลว้ ปัจจุบนั
กลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วยอด
นิยม ทีน่กัท่องเทีย่วจะพากนัเดนิเทา้ขึน้
ไป มรีะยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร 
หรอืใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงเพือ่ขึน้ไป
ชมปล่องภูเขาไฟแอ่งกระทะขนาดใหญ่
ลกึประมาณ 50 เมตร ทีน่ี่ยงัเป็นสถานทีย่อดนิยมส าหรบัการไปชมววิเมอืงโอ๊คแลนดอ์กีดว้ย 

กลางวนั 
• รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ สะพานฮารเ์บอร ์(Harbour Bridge Auckland) เป็นสะพานทีเ่ชื่อม
ระหว่างออ็คแลนดต์อนกลางและออ็ค
แลนดต์อนเหนือ เพือ่ขา้มอ่าวมานูเกา 
ดว้ยความยาว 1,020 เมตร สรา้งเสรจ็
ในปี ค.ศ.1969 

• น าท่านสู่ สกายทาวเวอร ์(Sky 

Tower) เป็นหอคอยสงูกว่า 328 เมตร ซึง่เป็นหน่ึงในแลนดม์ารค์ส าคญัของโอ๊คแลนด์
มากว่า 20 ปี ภายในนัน้มกีจิกรรมน่าสนใจมากมายให้ ไดไ้ปท ากนั ทัง้ไปชมววิโอ๊คแลนด์
จากสกายทาวเวอรท์ีค่วามสูง 220 เมตรกนัแบบ 360 องศา นัง่รบัประทานอาหารในรา้นที่
สามารถหมุนไดต้ลอดเวลา หากใคร
อยากทานอะไรเบาๆ กม็คีาเฟ่เลก็ๆ คอย
ใหบ้รกิารกาแฟและไอศกรมีอยู่ดว้ย 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 



 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 3 วนั เตม็ 



• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


