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Tour 2 Ngày =Khám phá đảo bắc NEW ZEALAND 
 

 

*Giá tour : 690 NZD /1 Khách/ ở phòng đôi hoặc phòng ba người 

*Phụ thu phòng đơn : 80 NZD  

 

=====Ngay 1 : Auckland – Hang động Waitomo Glowworm – Rotorua 

 

Từ Auckland , đoàn đi đến Hang động Waitomo Glowworm . Bạn sẽ được chiêm ngưỡng 

một bầu trời đây sao do hàng nghìn con đom đóm trên đầu kết thành . Đồng thời,bạn cũng 

được ngắm nhìn nhiều cảnh quan khác nhau như nhũ đá, cột đá với hình hài do thiên nhiên 

tạo nên. 

Sau khi ăn trưa ,đoàn đi đến Rừng cây Redwood. Nơi đây có không khí trong lành và người 

dân New Zealand rất thích đi bộ thể thao ở đây. Đi vào rừng, bạn sẽ hòa mình với những cây 

cao chót vót, che khuất bầu trời. Khí hậu trong lành sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, vui 

tươi. 

Sau đó, chúng ta sẽ trở lại Rotorua, một thành phố đặc biệt nơi có các mạch nước phun và 

suối nước nóng địa nhiệt. Buổi tối, chúng ta đến AORANGI PEAK Peak, nhà hàng nhìn ra 

hồ và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố trên đỉnh núi cao nhất ở Đảo Bắc.Thưởng thức bữa tối 

thịnh soạn kiểu Tây phương. 

Sau bữa ăn, bạn có thể chọn Tận hưởng suối nước nóng Polynesia nổi tiếng thế giới với chi 

phí tự túc 

Bữa trưa / Bữa tối kiểu Tây / Nhà hàng nhìn ra đỉnh núi . 

Chỗ ở : khách sạn 4 sao 

Auckland - Waitomo Tổng số km 194km Thời gian đi khoảng 2 giờ 50 phút 

Waitomo-Rotorua Tổng quãng đường đi được 148km Xấp xỉ 2 giờ 20 phút 

 

=======Ngay 2 : Rotorua –Agrodome- Làng Hobbit- Auckland 

 

Sau khi ăn sáng, đi đến Nông trại Hoàng gia Agrodome để tham quan nông trại. Lên xe đầu 

kéo, nơi bạn có thể thích thú tiếp xúc gần gũi với động vật: cừu, bò, hươu, nai, alpaca, vịt 

hoang dã, v.v. bạn sẽ có một kỉ niệm đẹp ở đây. 

Sau đó đi xem biểu diễn xén lông cừu, những gì bạn được chứng kiến và nghe thấy ở đây 

chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Bạn sẽ được mở mang tầm mắt: tìm hiểu về nhiều giống cừu, 

các chương trình xén lông cừu sống, Thậm chí còn có cơ hội nhảy lên sân khấu và trải 

nghiệm vắt sữa bò hoặc cho em bé Cừu bú sữa vui vẻ! 

Sau bữa trưa, đoàn đi đến một trong những địa điểm quay phim Chúa tể của những chiếc 

nhẫn , The Hobbit. Đoàn sẽ được đi xe qua những khung cảnh như Các trang trại cừu được vẽ 

và chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ . Ghé thăm Bag End, quê hương của Frodo 

và Nơi cuộc phiêu lưu của Bilbos bắt đầu. Nhà kiểu nông thôn Hobbit, The Hulk Inn , cây cối 

xay ...chắc chắn sẽ khiến bạn bận rộn chụp ảnh kỉ niệm và khám phá cảnh vật.  

Cuối ngày, chúng ta trở lại Auckland , kết thúc chuyến du lịch Bắc Đảo hai ngày thú vị . 

Bữa sáng ở khách sạn / Bữa trưa kiểu Trung Quốc  

Rotorua - Matamata Tổng số km 68 km Thời gian lái xe khoảng 1 giờ 

Matamata-Auckland Tổng số km 102km Thời gian đi khoảng 1 giờ 30 phút 
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*****Giá tour bao gồm: 

 

• Vé vào cửa: Hang động Waitomo Glowworm , tham quan nông trại Agrodome. , phim 

trường Chúa Nhẫn 

• Khách sạn 4 sao (Copthorne Hotel Rotoruahoặc các khách sạn tương đương) 

• Các bữa ăn: sáng (1), trưa (2), tối (1) 

• Phương tiện đi lại: xe 12 hoặc 24 chỗ. 

 

*****Giá tour không bao gồm: 

• Vé máy bay 

• Vé vào cửa hoặc bữa ăn không nằm trong chương trinh 

 

 

 

 
 
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 

 


