
 

 
 

 
 
   

ล่องเรือส ำรำญ นิวซีแลนด์ 



 

 
 

 

 

เส้นทำงเดินเรือ 

วันที่เดินทำง ท่ำเรือ เมือง/ประเทศ เวลำเรือเทียบท่ำ เวลำเรือออกท่ำ 

วันที่ 1 ออกแลนด์ Auckland / New Zealand - 21.00 

วันที่ 2 Cruising / - - 

วันที่ 3 มิลฟอร์ดซาวด์ Invercargill / New Zealand 06.00 07.00 

วันที่ 4 เดาท์ฟูล ซาวด์ Invercargill / New Zealand 11.30 12.30 

วันที่ 5 ดนีดิน Dunedin / New Zealand 06.30 14.30 

วันที่ 6 เวลลิงตัน Wellington / New Zealand 08.30 16.30 

วันที่ 7 นาเบียร์ Wanaka / New Zealand 06.00 14.00 

วันที่ 8 ออกแลนด์ Auckland / New Zealand 09.00 - 

 

 

 

18.30 🛳️ เช็คอินที่ท่าเรือ (Port Auckland) Queens Wharf cruise terminal ADDRESS: Level 1, Ports of 

Auckland Building, Sunderland Street, Mechanics Bay, Auckland 1010 จากสนามบินนานาชาติ 
ออกแลนด์ (Auckland International Airport) สนามบินอยู่ห่างจากท่าเรือประมาณ 22 กิโลเมตร - แท็กซี่ 
ราคาประมาณ $ 40-80 NZD (ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เลือกใช้) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที นักท่องเที่ยว
สามารถพบแท็กซ่ีได้ที่ด้านหน้าของทุกเทอร์มินอล (เวลาท้องถิ่นออสเตเลีย เร็วกว่าไทย 5 ชั่วโมง) ***หมาย
เหตุ*** (กรุณามาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินขึ้นเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบ
รักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการ ล่องเรือสากล 1ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่าน
สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือก
รับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะ
ชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะที่Box Office) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตาม
อัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโน
อีกด้วย ) EXPLORER DREAM เป็นเรือขนาด 75,338 ตัน ประกอบด้วย 13 ชั้นรองรับผู้โดยสาร ได้ทั้งหมด 
1,852 ท่าน มีจ านวน 926 ห้อง มีห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 17 ห้อง สวนน้ าอยู่บริเวณชั้น 12 ท่าน
สามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido 

วันที่ 1   ต้อนรับสู่ เมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (Port Auckland) 



 

 
 

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร Dream Dining (walk-in open 
seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

21.00  🛳️ เรือล่องออกจากท่าเรือ (Port Auckland) ประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 
 

เช้า  🍴 รับประทานอาหารเช้า 

07.00 🛳️ เรือจอดที่ เมือง Bay of Islands ประเทศนิวซีแลนด์ ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 
พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลง
จากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) 
Bay of Islands เป็นพื้นที่ท่ีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนที่ปราศจากฤดู
หนาว เพราะเราจะได้เจอกับอากาศแจ่มใสตลอดทั้งปี สามารถเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆ และสถาปัตยกรรม
เก่าแก่อันมีเสน่ห์ได้แบบชิลๆ ที่นี่ล้อมรอบไปด้วยเกาะมากมายถึง 144 เกาะ มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทุกอย่าง
ถูกอนุรักษ์ไว้ดีมากๆ หาดทรายก็สวย น้ าทะเลสีฟ้าใสกิ๊งๆ รอบๆ หาดเต็มไปด้วยสีสันของร้านค้าและบาร์ต่างๆ 
มีกิจกรรมให้ท ามากมายแบบไม่มีเบื่อ ไม่ว่าจะเป็น เดินป่า พายเรือคายัค แล่นเรือใบ ล่องเรือชมหมู่เกาะต่างๆ 
ด าน้ าชมปะการัง หรือว่ายน้ ากับปลาโลมาสุดน่ารัก ถ้าโชคดีก็อาจจะได้เห็นปลาวาฬ 

เย็น 🍴 ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน 
หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 
และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว 
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ 
Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

17.00  🛳️ เรือออกจาก เมือง Bay of Islands ประเทศนิวซีแลนด์ 

 
เช้า 

เช้า 🍴 รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ วันนี้เรือส าราญจะล่องผ่านน่านน้ าสากลตลอดทั้งวัน ท่านสามารถ 
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือ เลือกรับประทาน

วันที่ 2   Bay of Island (นิวซีแลนด์) 

วันที่ 3   ล่องผ่ำนน่ำนน  ำสำกล (Cruising) 



 

 
 

อาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ร้านค้าปลอดภาษีและของ
คาสิโน กิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่
ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย * ห้องอาหาร The Lido 
ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in 
open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

 
 
 

เช้า  🍴 รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ 

06.00 🛳️  ล่องชม Milford Sound คือส่วนเว้าที่ทะเล Tasman ยื่นเข้าไปในแผ่นดินทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ
ใต้ในนิวซีแลนด์ในบริเวณที่แผ่นดินถูกกัดเซาะด้วยธารน้ าแข็งจนเป็นร่องลึก ซึ่งเรียกว่า "Sound" ส่วนหน้าผา
สูงชันที่ถูกธารน้ าแข็งกัดเซาะ เมื่อธารน้ าแข็งหายไปและมีน้ าทะเลเข้ามาแทนที่จะเรียกว่า "Fiord หรือ Fjord" 
Milford sound จะเป็นส่วนที่น้ าทะเล Tasman เข้าไปในพ้ืนของเกาะประมาณ 15 กม. ล้อมรอบด้วยหน้าผา
และยอดเขาสูงชัน มีหลายยอดเขาเช่น The Elephant at 1,517 metres, The Lion at 1,302 metres เป็น
ต้น นอกจากหน้าผาสูงแล้วยังมีน้ าตกสวยๆหลายแห่ง เช่น Lady Bowen Falls และ Stirling Falls 

07.00  ออกเดินทางจาก Milford Sound 

11.00  🛳️ ล่องชม Doubtful Sound 

12.30  ออกเดินทางจาก Doubtful Sound 

เย็น 🍴 ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน 
หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 
และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว 
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ 

Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

 

 

เช้า  รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ 

 

วันที่ 4   Milford Sound – Doubtful Sound 

วันที่ 5   ดนีดิน(Dunedin) 



 

 
 

 

06.30 🛳️ เรือจอดที่ เมืองดะนีดิน(Dunedin) ประเทศนิวซีแลนด์ ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 
พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลง
จากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) 
เมืองดะนีดิน(Dunedin) เป็นหนึ่งในเมืองขนาดเล็กท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองที่สวยงามอยู่ทางชายฝั่ง
ตะวันออกของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ดะนีดินเป็นศูนย์รวมความรู้ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติพรั่งพร้อม
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ ดะนีดินได้รับการขนานนามว่าเป็น เอดินบะระของเกาะใต้ 
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีชุมชนที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 

14.30  🛳️ เรือออกจาก เมืองดะนีดิน(Dunedin) ประเทศนิวซีแลนด์ 

เย็น 🍴 ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน 
หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 
และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว 
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ 
Buffet ซ่ึงตั้งอยู่ บนชั้น 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

 

 

 

เช้า,กลางวัน 🍴 รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ ท่านสามารถเข้ารับชมโชว์ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ หรือพักผ่อนตาม 
อัธยาศัย 

08.30 🛳️ เรือจอดที่ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์ ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทาง
เรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือ
เตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
(Weekender) เวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหนือ 
จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้สุดของโลก อีกท้ังยังเป็นเมืองที่ท าให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตใหม่ๆ นอกจากท่ีนี่จะ
เป็นแหล่งรวมของอาคารรัฐบาล สถานฑูต และอาคารธุรกิจต่างๆ ท่านยังจะได้เพลิดเพลินไปกับแหล่งช้อปปิ้ง 
ร้านอาหาร โรงละคร พิพิธภัณฑ์ศิลปะและกิจกรรมอีกมากมายที่รอคุณมาค้นหา การเที่ยวชมรอบเมืองสามารถ

วันที่ 6   เวลลิงตัน (Wellington) 



 

 
 

ท าได้หลายวิธี แต่ที่นิยมมากที่สุดคือการขึ้นเคเบิลคาร์ไปชมทัศนียภาพให้ทั่วเมืองพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์บน
ยอดเขา Victoria ชมความงามของอ่าวที่จะเห็นเรือน้อยใหญ่จอดเทียบท่า ต่อด้วยการเดินเล่นทอดน่องในสวน
พฤกษศาสตร์หรือ โบทานิก การ์เด้นบนยอดเขาซึ่งมีต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายเขียวชอุ่มเติมความสุขให้ชีวิตคน
เมืองได้เป็นอย่างดี 

16.30  🛳️ เรือออกจาก เมืองเวลลิงตัน (Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์ 

เย็น 🍴 ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน 
หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 
และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว 
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ 
Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

 

 

เช้า,กลางวัน,เย็น 🍴 รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ ท่านสามารถเข้ารับชมโชว์ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ หรือพักผ่อนตาม 
อัธยาศัย * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร 
East and West Dining (walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 
ของเรือ รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ ท่านสามารถเข้ารับชมโชว์ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ หรือพักผ่อน
ตาม อัธยาศัย * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** 
ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

06.00 🛳️ เรือจอดที่ เมืองนาเปียร์ (Napier) ประเทศนิวซีแลนด์ ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 

พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลง
จากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) 
เมืองนาเปียร์ (Napier) เป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ในย่าน Hawke’s Bay ทางฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือของ
ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอ๊อคแลนด์มาทางใต้ประมาณ 420 กิโลเมตร หรือ 320 กิโลเมตร มา
ทางเหนือของเมืองเวลลิงตัน ซึ่งเนเปียร์เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษและแตกต่างไปจากเมืองอ่ืนๆของประเทศ
นิวซีแลนด์ เพราะนอกจากเนเปียร์เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านความงดงามทางธรรมชาติแล้ว เนเปียร์ยังมี
ชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตขนแกะ เสื้อผ้า อาหารผลไม้ และผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป หลังจากท่ีเกิดแผ่นดินไหว

วันที่ 7   นำเปียร์(Napier) 



 

 
 

ขึ้นในปี 1931 ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับอาคารบ้านเรือนใจกลางเมืองเนเปียร์ ซึ่ง
สถาปัตยกรรมในยุคนั้นเป็นรูปแบบของสแปนิชมิชชั่น นอกจากนี้ที่เมืองเนเปียร์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้าน
ความงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ตเดโค (Art Deco) และ เมดิเตอร์เรเนียน ที่เน้นรูปทรงเรขาคณิต ได้
ถูกน ามาใช้ในการออกแบบอาคารใหม่ โดยเมืองเนเปียร์เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์
ของเมืองและถือเป็นอาร์ตเดโคท่ีสวยที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง อาคารที่โดดเด่นควรไปถ่ายเซลฟี่ด้วย เช่น T&G 
Building และ National Tobacco Company Building เวลาที่คุณใช้ในการชม และซึมซับความสวยงามของ
อาคารบ้านเรือนต่างๆ ของเมืองจะช่วยให้รู้สึกถึงความสไลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง 

14.00  🛳️ เรือออกจาก เมืองเวลลิงตัน (Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์ 

22.00 🛳️ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋า เดินทางของ
ท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปที่ ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่าน) จ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้
ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ) 

 

 

 

🍴 ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 
ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart 
นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

09.00 🛳️ เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ (Port Auckland) Queens Wharf cruise terminal หลงัจากทุกท่านลงจากเรือ
จะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่าน หลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ **
กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

 

วันที่ 8   นำเปียร์(Napier) 



 

 
 

 

รำยละเอียดห้องพักของ SuperStar Aquarius : Star Cruises 

Inside Cabin 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนำด : 12 ตรม. 
รำยละเอียด : รายละเอียด : (ไม่มีหน้าต่าง) มีชั้น 
4/5/6/8/9/10/11 -ส าหรับ 3-4 ท่าน สิ่งอ านวย
ความสะดวก -เตียงนอนเดี่ยว 1 เตียง/ โซฟาเบด
พร้อมผ้าปูที่นอนระดับพรีเมียม 1 เตียง -เตียงเดี่ยว 2 
เตียง/ Pullman (อุปกรณ์เสริม) สามารถใช้ได้กับที่
นอนที่สาม 1 เตียง 

 

Ocean view Cabin 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนำด : 13 ตรม. 
รำยละเอียด : รายละเอียด : (ห้องมีหน้าต่าง) มีชั้น 
4/5/6/8/9/10 -ส าหรับ 2-4 ท่าน สิ่งอานวยความ
สะดวก -เตียงเดี่ยว 2 เตียง -เตียงเสริม -เตียงนอน
โซฟาเดี่ยว / เตียงคู่ 
 

 

Balcony Cabin 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนำด : 18 ตรม. 
รำยละเอียด : รายละเอียด : (ห้องมีหน้าต่าง) มีชั้น 9/10/11 -
ส าหรับ 2-4 คน สิ่งอานวยความสะดวก -เตียงขนาดควีนไซส์
เตียงหรูหรา -เตียงโซฟานอนเดี่ยว/ (อุปกรณ์เสริม) -ระเบียง
ส่วนตัว 

 



 

 
 

 
อัตรำค่ำบริกำร 
 

 

ลักษณะกำรเข้ำพัก รำคำต่อคน 

Inside Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 40,360 

Ocean view Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 43,780 

Balcony Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 47,290 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

วันเดินทาง ราคา 

15 - 22 ธ.ค 62 40,360 

22 – 29 ธ.ค 62 40,360 

29 ธ.ค – 05 ม.ค 63 40,360 

05 – 12 ม.ค 63 40,360 

 
 

เงื่อนไขกำรจอง 
1.ช าระเต็มจ านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 
2.ยกเลิกหลังการยืนยันและช าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องว่างบนเรือ 



 

 
 

 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
 
1.ค่าทิป AUD 21 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ AUD 25 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Suite 
หรือสูงขึ้นไป 
2.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3.ตั๋วเครื่องบิน 
4.รถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน 
5.อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
6.ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
7.ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
8.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
9.ค่าตั๋วเครื่องบิน 



 

 
 

10.ค่ารถรับส่งจาก 
11.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
  
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
      3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
      4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
      4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
      4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
      4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 


