
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
Day 1       Auckland  

18.00 น. เช็ค-อนิ ทีท่า่เรอื โอค๊แลนด ์  
***ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นเวลาเรอืออกประมาณ 3 ชัว่โมง*** 

21.00 น.    เรอืออกจากทา่เรอื โอค๊แลนด ์

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า  

Day 2       Bay of islands  

เชา้/เทีย่ง    รับประทานอาหารเชา้ /กลางวัน 

07.00 น.    เรอืถงึ เบย ์ออฟ ไอสแ์ลนด ์
17.00 น.    เรอืออกจากทา่เรอื เบย ์ออฟ ไอสแ์ลนด ์

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า, หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

Day 3        Cruising day   

เชา้/เทีย่ง    รับประทานอาหารเชา้ /กลางวัน  

                วันนีเ้รอืจะลอ่งน่านน ้าสากลทัง้วัน 

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า 

Day 4       Milford Sound – Doubful Sound   

เชา้/เทีย่ง    รับประทานอาหารเชา้ /กลางวัน 

06.00 น.    เรอืถงึ มลิฟอรด์ ซาวด ์
07.00 น.    เรอืออกจากทา่เรอื มลิฟอรด์ ซาวด ์
11.30 น.    เรอืถงึ เดาทฟ์ลูซาวด ์
12.30 น.    เรอืออกจากทา่เรอื เดาทฟ์ลูซาวด ์
ค ่า            รับประทานอาหารค ่า 

Day 5       Dunedin   

เชา้/เทีย่ง    รับประทานอาหารเชา้ /กลางวัน 

06.30 น.    เรอืถงึ ดนูดีนิ 
14.30 น.    เรอืออกจากทา่เรอื ดนูดีนิ 
ค ่า            รับประทานอาหารค ่า 

Day 6       Wellington   

เชา้/เทีย่ง    รับประทานอาหารเชา้ /กลางวัน 

08.30 น.    เรอืถงึ เวลลงิตนั 
16.30 น.    เรอืออกจากทา่เรอื เวลลงิตนั 
ค ่า            รับประทานอาหารค ่า 

Day 7       Napier   

เชา้/เทีย่ง    รับประทานอาหารเชา้ /กลางวัน 

06.00 น.    เรอืถงึ นาเปียร ์
14.00 น.    เรอืออกจากทา่เรอื นาเปียร ์
ค ่า            รับประทานอาหารค ่า 

Day 8       Auckland 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้  

09.00 น.    เรอืถงึ โอค๊แลนด ์
***กอ่นทีท่า่นจะท าการ เช็ค-เอา้ท ์ออกจากเรอืในเชา้วันตอ่ไปทา่น

ตอ้งช าระคา่ใชจ่่ายทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการลอ่งเรอื ไดท้ี ่Reception Desk, 
ชัน้ 2 ทา่นสามารถช าระไดด้ว้ย บัตรเครดติหรอืเงนิสด สกลุเงนิบนเรอื

เป็นเรท USD หลังจากนัน้เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ*** 
*************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่น ตอ่หอ้ง ** 
            15-22 , 22-29 ธ.ค. 62 
 29 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค.63 / 5-12 ม.ค.63 
 

ประเภทหอ้งพัก 
/ราคาตอ่ทา่น 

Inside 
(ไมม่หีนา้ตา่ง) 

Oceanview 
(มหีนา้ตา่ง) 

Balcony 
(มรีะเบยีง) 

ทา่นที ่1-2 40,360.- 43,780.- 51,900.- 

ทา่นที ่3-4 23,080.- 24,790.- 28,850.- 

เด็กต า่กวา่ 2 ปี 14,440.- 15,295.- 17,325.- 

พักเดีย่ว 57,640.- 62,770.- 74,950.- 

 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 
1. อาหารพเิศษทีท่า่นสั่งเพิม่เตมิกับทางเรอื 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์ค่า
เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
5. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่ง 
6.คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ประหยัด และ ภาษี น ้ามัน 
 

EDR-W01-7N 

7-Night New Zealand Adventure III 
นวิซแีลนดเ์หนอื-ใต ้(8 วนั 7 คนื) 

Explore Dream (Cruise Only) 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ า 
    การช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรม 
   และความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

 อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทปิส ์AUD 20 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ AUD 25 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้
ไป 

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีท่า่นสั่งเพิม่เตมิกับทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

6. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์ค่าเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – โอค๊แลนด ์- กรงุเทพฯ (หากตอ้งการ

ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิโอค๊แลนด ์- ทา่เรอื - สนามบนิโอค๊แลนด ์

(หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคา
อกีครัง้) 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 


