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Tour 5 ngày / 4 đêm trải nghiệm đảo nam- 

 New Zealand  

 
 

Ngày 1:Christchurch - Oamaru - Dunedin  

Christchurch-Oamaru Tổng quãng đường 245km Thời gian lái xe khoảng 4 giờ 20 phút 

Oamaru - Dunedin Tổng số km 112km Thời gian lái xe 1 giờ 40 phút 

 

Tham quan thành phố Christchurch, bao gồm Sông Avon, Vườn bách thảo, Công viên Hagley, Cầu 

tưởng niệm, Đại học Canterbury 

Sau những điểm tham quan của thành phố, Christchurch,  chúng ta sẽ  băng qua vùng đồng bằng 

Canterbury bằng phẳng, Đi dọc theo bờ biển phía đông của Đảo Nam đến Oamaru. Oamaru là một 

thành phố châu Âu, nơi hiện đại và lịch sử cùng tồn tại ở thị trấn xinh đẹp này. Vào giữa đến cuối thế 

kỷ 19, do chế biến vàng, khai thác đá và chế biến gỗ, nền kinh tế rất phát triển. Oamaru rất giàu đá 

vôi, vì vậy có rất nhiều các tòa nhà lịch sử được bảo tồn tốt được làm bằng đá vôi, đặc biệt sạch sẽ 

và trang nhã , thị trấn được gọi là "thành phố của những viên đá trắng" (The Thành phố Whitestone). 

Thị trấn có rất nhiều di tích lịch sử được bảo tồn tốt nhất của New Zealand. Các tòa nhà, xe đưa đón 

trên những con phố cổ, bạn có thể cảm nhận được sự thịnh vượng của Oamaru vào thế kỷ 19 . Tản 

bộ qua các cửa hàng nhỏ trên phố trong thị trấn, cũng như các cửa hàng tạp hóa trưng bày đủ loại 

phụ kiện mua sắm, bạn có thể lựa chọn những món đồ thủ công mà mình yêu thích.  

Sau khi rời khỏi Oamaru, chúng tôi sẽ đến thành phố Dunedin. Đoàn sẽ đi thăm một kỳ quan thiên 

nhiên, là điểm tham quan không thể bỏ qua trên bờ biển phía đông của Đảo Nam của New Zealand - 

Moraki đá cuội. Hình dạng của đá cuội là hình tròn, sự kỳ diệu của cấu trúc khiến tất cả những ai 

nhìn thấy những viên đá này đều phải thích thú. Vào buổi tối, chúng ta sẽ đến Dunedin để nghỉ ngơi 

và ăn tối chuẩn bị cho hành trình đầy màu sắc vẫn đang chờ chúng ta ngày hôm sau. 

 

Bữa trưa tự chọn ((buffet) / Bữa tối ở khách sạn  / Khách sạn: Victoria hoặc tương đương 
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Ngày 2 :Dunedin-Te Anau  

Tổng số km 290 km Thời gian lái xe khoảng 4 giờ 30 phút  

 

 Dunedin là một trong những thành phố lâu đời nhất của New Zealand, với một bến cảng tự nhiên 

rộng lớn và vùng đất bụi rậm rạp ,và một khu bảo tồn động vật hoang dã độc đáo. Theo lịch sử, một 

số lượng lớn người nhập cư châu Âu và Scotland đến định cư ở đây. Các tòa nhà trong thành phố 

vẫn giữ được nét Scotland mạnh mẽ. Nhờ có nghệ thuật kiến trúc độc đáo, Dunedin được xem là 1 

thành phố thu nhỏ của  Scotland.  Quảng trường Octagon ở trung tâm thành phố là nơi sôi động 

nhất, được bao quanh bởi các nhà thờ, nhà hát và rạp hát, tòa án, cửa hàng. Chúng ta sẽ đến thăm 

Baldwin, một trong những con đường dốc nhất thế giới,  nhà thờ Gothic, Đại học Otago và ga xe lửa 

Dunedin.  

Rời Dunedin quyến rũ , chúng ta sẽ đến thị trấn hồ băng - Te Anau. Te Anau nằm trên bờ hồ Te Anau, 

hồ băng lớn nhất ở phía nam. Những ngọn đồi trập trùng chiếm ưu thế bởi phía tây là một vùng rừng 

núi hoang vu, hùng vĩ. 

Bữa sáng ở khách sạn/Bữa trưa kiểu Trung Quốc/ bữa tối ở khách sạn 

khách sạn  : Village Inn Te Anau hoặc tương đương 
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Ngày 3 :Te Anau -Milford -Queenstown  

Te Anau -Milford: Tổng số km 118 km/ Thời gian lái xe khoảng 2 giờ 

Milford Sound- Queenstown: 288km / Thời gian lái xe 4 giờ 15 phút 

 

 

Vào buổi sáng, bạn có thể đi dạo bên Hồ Te Anau xinh đẹp và tận hưởng sự yên bình của thị trấn Đảo 

Nam .Cảm nhận sự bí ẩn và tráng lệ của sông nước. 

 Lái xe rời khỏi Te Anau xinh đẹp, chúng ta sẽ đi ngang qua Hồ Gương ẩn. "Mirror Lake " ẩn mình 

trong núi và được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp, môi trường địa lý độc đáo khiến mặt nước phẳng 

lặng như gương trong nhiều năm nên được gọi là “Hồ gương”. 

 Milford Sound, được mệnh danh là kỳ quan thứ tám của thế giới, là một khung cảnh đẹp như tranh 

vẽ ở bờ biển phía Tây, một trong những điểm đến chính của chúng ta hôm nay . Khi  ở trên  tàu đi 

trong vịnh, bạn sẽ có dịp ngắm nhìn những vách đá sừng sững hai bên sông, nghe thác nước vỗ về, 

xao xuyến. Bạn sẽ thấy thu hút bởi  cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nếu có một ngày tốt trời, bạn sẽ 

thấy những đám mây trắng dài vần vũ trên những vách đá hẹp, những đỉnh núi sừng sững dưới ánh 

mặt trời. 

 Sau chuyến tham quan trong ngày, chúng tôi sẽ Đến Hòn ngọc New Zealand, một thị trấn du lịch nổi 

tiếng- Queenstown 

 

Bữa sáng: kiểu phương Tây/ Bữa trưa trên du thuyền/ Bữa tối :Tự túc  

Khách sạn  Copthorne Hotel and Resort Lakefront hoặc tương đương 
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 Ngày 4: Queenstown-Lake Tekapo 

Tổng số dặm :Queenstown-Lake Tekapo:  275km /Thời gian lái xe khoảng 3 giờ 30 phút 

 

 

Queenstown nằm ở cuối phía nam của dãy Southern Alps. Đỉnh núi tuyết trắng, núi trọc , những khu 

rừng rậm và những hồ nước trong xanh được sắp xếp thành từng dải từ cao xuống thấp. Đây là mộ t 

khu du lịch thích hợp cho tất cả các mùa.  

Buổi sáng, chúng ta đến thị trấn đào vàng nổi tiếng - Thị trấn Mũi tên. Arrowtown là một trong 

những khu định cư đẹp như tranh vẽ. Thị trấn duy trì tính cách lịch sử  với nhiều ngôi nhà thế kỷ 19 

đã được trùng tu.  Bạn sẽ có cơ hội tản bộ dọc theo đường phố và chiêm ngưỡng trang trại đã được 

phục hồi . Cứ mỗi độ thu sang, những cánh rừng rộng lớn ở đây lại ngập tràn sắc thu, rực rỡ sắc màu. 

Như thể thiên nhiên đảo lộn bảng màu, đỏ, xanh lá cây, vàng, khác nhau .Màu sắc được pha trộn với 

nhau, giống như một bức tranh sơn dầu, chỉ có thể được mô tả là tuyệt đẹp. 

 Sau bữa trưa, bạn có thể có thời gian rảnh rỗi ở Queenstown,  bạn có thể tận hưởng Queenstown 

một cách trọn vẹn nhất . Ở đây, dù trên trời hay dưới nước, bất kể bạn muốn thử thách bản thân 

hoặc vui chơi một cách nhàn nhã, bạn có thể tìm thấy một cuộc sống phù hợp với mình.Tùy theo sở 

thích mà bạn có thể sắp xếp thời gian tùy thích: có thể đi dạo quanh hồ , giải trí và thư giãn; nếu 

thích sôi động, bạn cũng có thể trải nghiệm nhảy bungee,  nhảy dù, dù lượn, v.v., để đánh giá vẻ đẹp 

của Nam bán cầu từ một góc nhìn khác. Nếu bạn mang theo trẻ em, bạn có thể chọn công viên chim 

kiwi, tàu cao tốc cá mập.. 

Các hoạt động như nhảy dù, nếm rượu, đi bộ đường dài, đi bộ trên lưng ngựa, ngắm cảnh bằng máy 

bay trực thăng , hoặc thậm chí chỉ lang thang trên những con phố của Queenstown, cũng là những 

hoạt động thích hợp theo chi phí riêng của bạn.  

Sau đó, chúng tôi đi đến Tekapo, nổi tiếng với "bầu trời đầy sao". Vào buổi tối, bạn có thể tham gia * 

Tekapu Star Gazing với chi phí của riêng bạn tùy theo điều kiện thời tiết, bạn thể ngắm bầu trời đầy 

sao ở Nam bán cầu một cách chuyên nghiệp hơn, và chụp ảnh nhóm dưới  bầu trời đầy sao.  Bạn có 
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thể chụp ảnh các vì sao và vệt sao ở Tekapo, nơi được gọi là " Bầu trời đầy sao đẹp nhất trên thế 

giới” 

 

 

 Bữa sáng kiểu Tây/ Bữa trưa:  Tự túc/ Bữa tối kiểu Nhật  

Khách sạn  : The Godley Resort Hotel hoặc tương đương 

Ngày 5: Lake Tekapo- Christchurch 

 Hồ Tekapo - Christchurch :Tổng số dặm 226km Thời gian di chuyển khoảng 3 giờ 20 phút 

 Sau khi ăn sáng, bạn có thể đi dạo quanh hồ Tekapo trắng sữa và xanh ngắt, tản bộ dọc theo con 

đường đi bộ ven hồ, hít thở Không khí trong lành, cảm nhận sự bao bọc của thiên nhiên, và ngắm 

cảnh.  

Di chuyển lại về Christchurch, thăm quan thành phố duyên dáng độc đáo, thu hút vô số du khách. Đó 

là "thành phố vườn" trong mắt mọi người. Các dòng sông đan xen, nối liền những không gian vườn 

xanh mướt. Christchurch bị ảnh hưởng nhẹ bởi trận động đất, nhưng giờ đây các cửa hàng và cơ sở 

kinh doanh mới đang mọc lên, đón nhận cuộc sống mới với sức sống mới. Sau bữa trưa, xe sẽ đưa 

bạn đến Sân bay Christchurch vào khoảng 4 giờ chiều. Toàn bộ hành trình của chúng ta sẽ kết thúc 

tại đây. 

Bữa ăn : Bữa sáng kiểu phương Tây  

Bữa trưa : Tự chọn (buffet) 
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Giá Tour  

*Người lớn trên 12 tuổi :1580 NZD /một khách/ phòng đôi hoặc ba tiêu chuẩn  

*Trẻ em từ 2-11 tuổi ,có giường: 1450 NZD  

* Trẻ em từ 2-11 tuổi ,không có giường: 1150 NZD  

*Trẻ em dưới 2 tuổi không sử dụng giường: 450 NZD , không có thức ăn riêng.  

*Phòng đơn phải chịu phí phòng đơn là $ 80 một đêm.  

 

 Tiền boa( tip ):  Vui lòng trả cho tài xế  kiêm hướng dẫn viên  6NZD /mỗi người/ một ngày 

 

 

 Thông tin trên là chính xác tại thời điểm viết bài. Giá có thể thay đổi do nhà cung cấp, quý khách vui 

lòng kiểm tra lại khi đặt tour  

 

Đoàn cần tối thiểu 15 khách 

 

* Phần mô tả hành trình chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho khách làm quen với nhu cầu của lộ trình 

 


