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Lịch Trình Tham Quan Thắng Cảnh Đất Nước New Zealand Và Australia
Do Chùa Từ Lâm Tổ Chức

Bao gồm 14 ngày, từ ngày 9/9/2019 - 23/9/2019
Chi phí: $3,650 - bao gồm vé máy bay khứ hồi San Franscico - New Zealand & Australia,
vé máy báy nội địa từ Melbourne đến Thủ Đô Canberra, khách sạn, ẩm thực, xe bus đưa
đón du lịch, vé tham quan..Hãng máy bay: Qantas Airlines; số lượng giới hạn: 42
người

Liên lạc Chùa Từ Lâm: (408) 466-3824
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGÀY 01 (11/9/19): CHRISTCHURCH (Ăn Trưa, Tối)

Đoàn đến sân bay Christchurch, làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón Quý khách dùng
bữa trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa, quý khách
tham quan Christchurch. Đây là một trong những
điểm tham quan ưa thích của du khách mỗi khi đến
với New Zealand. Chúng ta sẽ tham quan những
điểm đến nổi tiếng của Christchurch như:

– Nhà thờ bằng giấy được xây dựng lại để thay thế
cho ngôi nhà thờ cổ tại đã bị phá hủy sau trận động
đất cách đây vài năm. Đây thực sự là một tác phẩm
nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng.

– Công viên Hagley Park được xây dựng từ giữa thế kỉ 19. Đây là một trong những
địa điểm của Vườn Bách thảo Christchurch được tìm thấy trên bờ sông Avon chảy
qua công viên.

– Đoàn dạo bộ ngắm nhìn sông Avon và trung tâm thành phố.

– Công viên Mona Vale, rộng lớn trên bờ Sông Avon. Đây được coi là niềm tự hào
lớn của người dân nơi đây.

Quý khách ăn tối tại nhà hàng Thái Lan và nghỉ đêm tại Chrischurch.

Khách sạn 4 *: Quality Hotel Elms.

NGÀY 02 (12/9/19): CHRISCHURCH – HỒ TEKAPO – QUEENSTOWN
(Ăn Sáng, Trưa, Tối)

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng. Đoàn sẽ tham quan:
– Hồ Tekapo, hồ nước lớn nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển. Hồ Tekapo
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với màu nước xanh lam, đẹp và quyến rũ hơn bởi
một nhà thờ nhỏ nằm bên cạnh và tượng con chó,
hình ảnh gắn liền với các trang trại và những đàn
cừu. Đây được coi như một sự nhớ ơn loài chó
thông minh, trung thành và giúp đỡ con người.
Ăn trưa tại nhà hàng Nhật Bản tại thành phố
Tekapo.

Tiếp tục hành trình tới Queenstown. Trên đường dừng chân ở Hồ Lake Pukaki
ngắm toàn cảnh núi Mt. Cook.

Đoàn đến Queenstown nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, ăn tối tại nhà hàng Hàn
Quốc.

Khách sạn 4 *: Copthorne Hotel & Resort Queenstown Lakefront

NGÀY 03 (13/9/19) : QUEENSTOWN (Ăn Sáng, Trưa, Tối)

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó sẽ tham
quan Queenstown, thành phố nghỉ mát nổi tiếng
của New Zealand, nơi được mệnh danh là “Thị
trấn của những Nữ Hoàng”.

– Arrow town: thành phố của những người đào
vàng ngày xưa, cách trung tâm Queenstown 20
phút lái xe. Nơi đây ngày nay vẫn sử dụng ngựa để
di chuyển đến những quán rượu giống như những
bộ phim cao bồi của Hollywood.

– Cầu treo Kawarau: thử sức với nhảy bungee tại nơi ra đời của môn thể thao này,
một cây cầu treo lịch sử bắc ngang Sông Kawarau. Chúng ta sẽ có cơ hội trải
nghiệm cảm giác rơi tự do từ độ cao 43m, một cảm giác kinh hãi mà cực kỳ thú vị.
Đây là một trong những địa điểm trải nghiệm nhảy bungee tuyệt vời nhất Thế giới.

– Cáp Treo Skyline (Gondola): Từ đây, chúng ta sẽ được ngắm toàn cảnh
Queenstown cùng những ngọn núi tuyết đẹp đến ngỡ ngàng. Ăn trưa buffet tai nhà
hàng Skyline.

– Xe Luge: Đây là một trong những trải nghiệm khó quên đối với mỗi du khách,
cảm giác lái xe luge lao dốc từ trên cao xuống phía dưới sẽ thật tuyệt vời.
Sau khi thăm quan, Đoàn trở về nhà hàng ở Queenstown ăn tối tại nhà hàng Trung
Hoa và nghỉ ngơi.

Khách sạn: Copthorne Hotel & Resort Queenstown Lakefront
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NGÀY 04 (14/9/19): QUEENSTOWN – CROMWELL –
CHRISTCHURCH (Ăn Sáng, Trưa, Tối)

Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng. Đoàn tạm
biệt Queenstown và tiếp tục hành trình.

Đoàn sẽ ghé thăm vườn trái cây Mrs Jones tại Cromwell, một khu vườn trái cây
rộng lớn, táo và lê sẽ được thu hoạch từ tháng 2 đến tận tháng 10. Mỗi người sau khi
thỏa sức hái quả sẽ được chủ nhà tặng 1kg trái cây mang về.

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương món Âu. Khởi hành về Christchurch.

Buổi chiều, Đoàn tự do mua sắm tại Chrischurch với các cửa hàng đặc biệt là các
container. Ăn tối tại nhà hàng Việt Nam. Nghỉ ngơi ở Christchurch.

Khách sạn 4 *: Quality Hotel Elms.

NGÀY 05 (15/9/19): CHRISTCHURCH- MELBOURNE (Ăn Sáng, Trưa,
Tối)
Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ
tục trả phòng. Đoàn ra sân bay làm thủ tục bay đi
thành phố Melbourne- Australia. Đoàn sẽ được
order đồ ăn mang theo để ăn bữa trưa tại sân
bay.

Hạ cánh xuống Melbourne - Đoàn làm thủ tục
nhập cảnh. Vị Hướng Dẫn Viên địa phương đón
đoàn đưa đi tham quan thành phố Melbourne:

 Công viên Fitzroy Garden: Nhà hoa, Làng thu nhỏ ( Tudor Village)
 Nhà thờ thánh Paut (St Paur churh),
 Đường bờ biển St Kilda- Brighton Beach- nổi
tiếng với các nhà gỗ bờ biển sơn nhiều màu sắc.
Tiếp tục khám phá thành phố đáng sống nhất thế
giới:

 Quảng trường Liên bang (Federation Square)
 Nhà ga trung tâm (Flinder Station)
 Nhà quốc Hội Parliament House

Ăn tối món Việt Nam tại khu phố Footscray- Nơi người Việt sinh sống và kinh
doanh. Quý khách tự do mua sắm.



4

Đoàn nghỉ tại khách sạn Ibis Hotel

NGÀY 06 (16/9/19): MELBOURNE- BALLARAT (Ăn Sáng, Trưa, Tối)

Sau khi ăn sáng, Đoàn tiếp tục tham quan :

- Khởi hành đi tham quan Thị Trấn Ballarat, nơi
khám phá ra Mỏ Vàng năm 1851 với những ngôi nhà
có nét kiến trúc đặc trưng của bang Victoria. Đồi Mỏ
Vàng Sovereign, nơi tái hiện cảnh đào vàng vào thế
kỷ XIX. Tại đây, quý khách sẽ có dịp đãi vàng thử
thời vận may.
- Sau bữa trưa tại nhà hàng Trung Hoa- thử rượu vang ở xưởng rượu St Anne
Winery- Đoàn trở lại Melbourne thăm quan và mua sắm tại trung tâm.
Ăn tối tại nhà hàng lẩu . Tự do về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn Ibis Hotel

NGÀY 07 (17/9/19): MELBOURNE- GREAT OCEAN ROAD (Ăn Sáng, Trưa,
Tối)
Sau khi Ăn sáng, Đoàn đi thăm thắng cảnh con
đường đại dương Great Ocean Road kéo dài gần 300
km đường bờ biển. Tour dừng chân ở các điểm:
Ngọn hải đăng Look out. Ghé qua Kennett River để
cho chim Cockatoo ăn ngũ cốc. Ăn trưa món Âu tại
Apolo Bay.

Tour khởi hành qua khu rừng nguyên sinh Otway để đến hai điểm thắng cảnh cuối
cùng là 12 Tông đồ và Port Campbell.

Ăn tối món Trung Hoa tại khu Chinatown. Tự do về đêm. Nghỉ đêm tại khách
sạn Ibis Hotel

NGÀY 08 (18/9/19): MELBOURNE- MARU KOALA FARM - (Ăn Sáng,
Trưa, Tối)

Ăn sáng xong, quý khách tiếp tục tham quan
Công viên quốc gia Dandenong Ranges. Tham
gia các hoạt động thú vị:

Tàu Hơi Nước Puffy Billy Train – thưởng
thức phong cảnh tuyệt đẹp trên tàu lửa hơi nước
ray đơn Puffing Billy có từ đầu thế kỷ 20. Tàu



5

sẽ đưa Quý khách vượt qua chặng đường dài gần 6km qua các cây cầu gỗ cùng
những ngôi làng cổ để ngắm nhìn các rừng cây cao, dương xỉ bên dưới và cùng sống
lại những năm tháng giao thương nông sản giữa những người dân ở Dandenong và
Melbourne.

Ăn trưa món Âu tại khu công Viên Koala Park

Công viên Maru Koala Park – tại đây quý khách có dịp ngắm những động vật đặc
trưng của nước Úc như : gấu Koalas, Chuột Túi nổ tiếng ở Úc và xem màn trình
diễn xén lông cừu.

Đoàn quay về Melbounre. Ăn tối tại nhà hàng Việt Nam và về khách sạn Ibis
Hotel

NGÀY 09 (19/9/19): MELBOURNE- CANBERRA - SYDNEY (Ăn Sáng,
Trưa, Tối)

Làm thủ tục check out. Đáp chuyến bay sớm đi
Thủ đô Canberra.

Xe đón đoàn và đưa đi thăm quan New
Parliament house – Nhà Quốc hội mới tọa lạc bên
hồ Burley Griffin tuyệt đẹp. Tháp phun nước
Captain Cook, khu đặt trụ sở sứ quán các nước, Bảo tàng Chiến tranh..., Xưởng sản
xuất tiền xu. Con đường đại sứ quán.

Ăn trưa tại nhà hàng Việt Nam.

Mùa Xuân là mùa của lễ hội hoa Tu Lip. HDV sẽ đưa
đoàn đi thăm quan và chụp ảnh trong khuôn viên vườn
ngay trung tâm thành phố.

Chiều khởi hành về Sydney. Tối Quý khách ăn tối tại
nhà hàng Hàn Quốc. Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn
Travelodge Sydney Hotel

NGÀY 10 (20/9/19): SYDNEY –OPERA HOUSE- LUNCH CRUISE (Ăn
Sáng, Trưa, Tối)

Ăn sáng xong, hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách tham quan vẻ đẹp của thành phố
Sydney:
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Nhà hát Opera Sydney – một công trình nghệ
thuật tuyệt vời dành cho công chúng được xây
dựng vào năm 1973. Mang kiến trúc độc đáo hình
con sò hay những cánh buồm no gió vươn mình
ra biển khơi, nhà hát Sydney là niềm tự hào của
người dân Sydney nói riêng và của người Úc nói
chung; ngoài ra nhà hát còn được công nhận là
một công trình kết cấu đô thị đặc sắc có ảnh
hưởng trong thời gian dài đối với ngành kiến trúc.
Vì lẽ đó có thể hiểu được sự thu hút hàng triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới
tới thăm quan nhà hát mỗi năm. ( thăm và chụp hình bên ngoài)

Mrs Macquarie’s Chair – “Ghế đá của bà Macquarie” được làm từ phiến đá sa
thạch năm 1810 dành tặng cho phu nhân Elizabeth của thống đốc bang New South
Wales – thiếu tướng Macquarie, để bà có thể ngồi ngắm nhìn những chuyến tàu cập
cảng cùng toàn cảnh bến cảng. Cho đến nay, hơn 150
năm sau, chiếc ghế vẫn được đặt ở vị trí đó và thu hút
nhiều du khách tới tham quan để thưởng thức cảnh đẹp
bao quát của cảng Sydney;

Royal Botanic Garden – vườn thực vật lớn nằm ở
trung tâm thành phố Sydney đóng vai trò quan trọng
trong những tổ chức thực vật trên thế giới. Ngoài việc
được ngắm nhìn những hàng ngàn cây cỏ được chăm sóc công phu ở đây, du khách
còn có được một vị trí lý tưởng để lưu lại những bức ảnh đẹp toàn cảnh của nhà hát
Sydney cùng cầu cảng Sydney

The Rocks - nằm gần trạm xe lửa Circular Quay và
đây là khu phố lâu đời nhất ở Australia, thu hút nhiều
du khách đến đây mua sắm, ăn uống, đi dạo. Khu phố
vẫn còn những con đường nhỏ rải sỏi, nhà đá sa thạch,
viện bảo tàng và các di tích.

12h00: Lên du thuyền Captain Cook Crúie- Ăn
trưa Buffet- Ngắm toàn cảnh Vịnh Sydney Harbour-
Cầu Harbour Bridge.
Sau bữa trưa, đoàn dừng chân ở vịnh cảnh Darling Harbour.
Quý khách tự do tham quan và mua sắm quà lưu niệm tại Open Market – Market
City – họp mỗi tuần. Thăm quan bãi
18h00: Ăn tối tại nhà hàng Việt Nam
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Nghỉ đêm tại khách sạn Travelodge Sydney Hotel

NGÀY 10 (21/9/19): SYDNEY –BLUE MOUNTAINS (Ăn Sáng, Trưa, Tối)

Ăn sáng tại khách sạn. Xe đón quý khách khởi hành đi tham quan:

- Ghé thăm Wenworth Falls- một khung cảnh ngoạn
mục trên thung lũng Jamison.

- Ghé thăm làng Leura Village- nổi tiếng với nhiều khu
vườn đẹp và các cửa hàng lưu niệm của người địa
phương.

Ăn trưa ở nhà hàng Trung Hoa - Chiều Đoàn tham quan
Khu bảo tồn thiên nhiên: Blue Mountain - Di sản thế
giới, nơi còn lưu giữ nguyên vẹn những nét hoang sơ từ thời thổ dân sinh sống. Tự
do chụp hình núi Ba chị em (Three sisters).

Ăn tối tại nhà hàng quán nướng và nghỉ đêm tại khách sạn Travelodge Sydney
Hotel

NGÀY 11 (22/9/19): SYDNEY –WOLLONGONG- NANTIEN TEMPLE
(ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
Buổi sáng, đoàn khởi hành đếnWollongong, nổi
tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp phía Nam. Xe
đưa Quý khách tham quan một số địa điểm sau:

STANWELL TOPS – Với vách đá đầy cỏ xanh
tạo nên một điểm dừng hoàn hảo để ngắm những
người chơi dù lượn.

- SEA CLIFF BRIDGE ; -LIGHT HOUSE

12h30 – Quý khách ăn trưa Buffet tại nhà hàng địa phương. Buổi chiều tiếp tục
tham quan

NANTIEN TEMPLE: Đây là ngôi chùa Đài Loan lớn nhất tại bang NSW

Quý khách quay lại Sydney ăn tối tại nhà hàng Thái lan. Nghỉ ngơi ở Hotel

NGÀY 12 (23/9/19): SYDNEY –DEPARTURE – AMERICA (Ăn Sáng,
Trưa,)
07h00: Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn tự do dạo chơi, mua sắm….

10:00 : Xe đón đoàn đi xuống thăm chùa Phổ Minh - ở Bankstown. Sau đó ăn
trưa ở nhà hàng chay Loving Heart và nhà hàng mặnMỹ Cảnh.
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Xe và HDV đưa Quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về Mỹ

Kết thúc chương trình. Have a pleasant flight home

Hotel name
Christchurch

4* Hotel

Quality Hotel Elms

https://www.qualityhotelelms.co.nz/

Queenstown

4* Hotel: 2
nights

Copthorne Hotel & Resort Queenstown Lakefront

https://www.millenniumhotels.com/en/queenstown/copthorne-hotel-and-
resort-lakefront-queenstown/?cid=gplaces-copthorne-hotel-and-resort-

lakefront-queenstown

Melbourne
Ibis Melbourne Hotel

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1564-ibis-melbourne-hotel-
apartments/index.shtml

Sydney
Travelodge Hotel Sydney

https://www.travelodge.com.au/hotel/sydney/?utm_source=googleplaces&ut
m_medium=organic&utm_campaign=googleplaces

DỊCH VỤ BAO GỒM:

 Khách sạn tiêu chuẩn 3* - 4 *, 2 người /phòng (nếu đoàn lẻ nam hoặc nữ sẽ xếp phòng 3 người).
 Các bữa ăn theo chương trình: bữa tiêu chuẩn- ngon đầy đặn
 Nước uống theo chương trình: 1 chai nước/ 1 ngày
 Vé tham quan thắng cảnh theo chương trình.
 Xe ô tô máy lạnh hiện đại đưa đón theo chương trình (10 tiếng/ngày).\
 HDV local guide- tiếng việt tại New Zealand & Australia

https://www.millenniumhotels.com/en/queenstown/copthorne-hotel-and-resort-lakefront-queenstown/?cid=gplaces-copthorne-hotel-and-resort-lakefront-queenstown
https://www.millenniumhotels.com/en/queenstown/copthorne-hotel-and-resort-lakefront-queenstown/?cid=gplaces-copthorne-hotel-and-resort-lakefront-queenstown
https://www.millenniumhotels.com/en/queenstown/copthorne-hotel-and-resort-lakefront-queenstown/?cid=gplaces-copthorne-hotel-and-resort-lakefront-queenstown

