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มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟกิใต้ (French Polynesia) 15 วัน 12 คืน 
(หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย ที่ได้ชื่อว่า...หมู่เกาะ และ ทะเลที่สวยที่สุดในโลก) 

                                              โดยสายการบินไทย 
  

ตาฮีตี - โมโอเรอา - ราโรอา - ฟาการาวา - นูกูฮีวา - รังกิโรอา - โบรา โบร่า - ราอีอาเตอา  

 

 

 

 
พักบนเรือ Oceanea Regatta Cruise ห้องมีระเบียง 10 คืน พร้อมฟรี Wifi ทุกห้อง - พักโรงแรม 2 คืน 
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  
โดยจะอ้างอิงประกาศของทางเรือและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบเดี่ยว หากทา่นต้องการยื่นเดี่ยว ค่าวีซ่าต้องช าระเพ่ิม 3,000 บาท 
ค่า Gratuities ของทางเรือ วันละ 16 USD x 12 วัน = USD 192 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด (โปรดช าระบนเรือ) 

ก าหนดการเดินทาง วันที ่2-16 เม.ย. 63          ราคา 289,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (เกาะเหนือ นิวซีแลนด์) - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล สู่ สนามบินปาเปเอเต เกาะตาฮีตี - เข้าที่พัก - มา
ฮานา พาร์ค - ด าน้ าตื้น ชมปะการัง และสัตว์ใต้ทะเล 

วันที่3 
จุดวีนัส - อาราโฮโฮ โบลว์โฮล - สวนวาอิปาฮิ - ถ้ ากรอตโต้ - ท่าเรือปาเปเอเต - 13.00 PM เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Oceanea 
Regatta Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
05.00 AM เรือออกจากท่าปาเปเอเต - 08.00 AM เรือเทียบท่า โมโอเรอา - นั่งรถ 4 WD ท่องเที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา - ยอดเขา 
เบลล์เวแดร์ - ชมวิว อ่าวคุ๊ก - ชมวิวอ่าวโอปุโนฮู - ภูเขามหัศจรรย์ - สวมหมวกด าน้ าแบบเฮลเมท สัมผัสประสบการณ์การด าน้ า 
ชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล - 16.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่5 08.00 AM เรือเทียบท่า ฟาการาวา - ประภาคารโทคาปา (มรดกโลก) - ด าน้ าชมปะการัง - 18.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่6 เรือล่องทะเล ตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 

วันที่7 
08.00 AM เรือเทียบท่า นูกูฮิวา - ขึ้นรถ 4WD มุ่งสู่ที่ราบไทปิไว - เข้าชมความงามของโบสถ์นอร์เทอร์ดาม แห่งเกาะนูกูฮิวา - 
18.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่8 เรือล่องทะเล ตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 

วันที่9 08.00 AM เรือเทียบท่า รังกิโรอา - ลงเรือเล็กชมก าแพงปะการัง - หมู่บ้านบนเกาะรังกิโรอา - 17.00 PM เรือออกจากท่า  

วันที่10 
13.00 PM เรือเทียบท่า โบราโบร่า - นั่งรถ 4 WD ถ่ายรูป หินเต่า - ชมจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทัพอเมริกา - ขึ้นยอดเขา
สูงสุดของเกาะโบรา โบร่า เพื่อชมวิวทะเลสาบ - ช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด 

วันที่11 
09.00 AM ลงเรือเล็กสู่ ทะเลสาบโบรา โบร่า - อิสระว่ายน้ า ด าน้ าดูปะการัง - เลือกซื้อของฝากบริเวณท่าเรือเกาะโบราโบร่า - 
19.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่12 08.00 AM เรือเทียบท่า ราอีอาเตอา - ลงเรือเล็ก สู่เกาะตาฮาอา - ชมไร่วนิลา – ด าน้ าดูปะการัง - 17.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่13 
08.00 AM ท่าเรือเกาะตาฮีตี - อ าลาเรือส าราญ - เที่ยวชมเมืองปาเปเอเต - เข้าชมโบสถป์าเปเอเต - เดินเล่นบริเวณบูเกนวิลพาร์ค  
และจัตุรัสไวเอเต - ชมตลาดพื้นเมือง - สวนพฤกษศาสตร์แห่งตาฮีตี - สนามบินปาเปเอเต - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล 

วันที่14 สนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ - เข้าที่พัก 

วันที่15 ชมเมืองอ๊อคแลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ – สนามบินอ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
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2 เมษายน 2563 กรุงเทพมหานคร 
16.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 2 - 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.40 ชั่วโมง) 
 สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองอ๊อคแลนด์ 
3 เมษายน 2563 อ๊อคแลนด์ - ปาเปเอเต 
11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านรับกระเป๋าเพ่ือเช็คอินสายการบิน Air 

New Zealand  
14.00 น. น าท่านเช็คอินสายการบิน Air New Zealand เที่ยวบิน NZ 902 
 อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
18.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) สู่ สนามบินปาเปเอเต (PPT) โดยสายการบิน Air New Zealand (ใช้เวลา

บินประมาณ 4.50 ชั่วโมง) 
  ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเย็นบริการบนเครื่องบิน 
เนื่องจากบินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลา ดังนั้นจะถึงสนามบินปาเปเอเต ในเช้ามืดวันที่ 3 เมษายน 2563  

 

3 เมษายน 2563 ปาเปเอเต (ตาฮีตี)  
00.05 น. เดินทางถึงสนามบินปาเปเอเต (Pepeete) เกาะตาฮีตี เมืองหลวงของเฟรนช์โปลินีเซีย (French Polynesia) 
 น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Tahiti Ia Ora Beach Resort Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และใช้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของโรงแรม ให้ท่านได้ปรับเวลา            และปรับ

ร่างกาย ก่อนการล่องเรือสู่หมู่เกาะต่างๆของเฟรนช์โพลินีเซีย หมู่เกาะอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ได้ชื่อว่า “ไข่มุกแห่งทะเล
แปซิฟิกใต้” เป็นหมู่เกาะที่นักท่องเที่ยวยกย่องให้เป็นแดนสวรรค์ และได้รับการยกย่องว่า     เป็นหมู่เกาะที่มีความ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นริมหาดสวย น้ าใส แลเห็นฝูงปลาแหวกว่าย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่มาฮานา พาร์ค (Mahana Park) เพ่ือน าท่านสัมผัสโลกใต้ทะเลโดยน าท่านด าน้ าตื้น (Snorkeling) ชม

ปะการัง และสัตว์ใต้ทะเล ซึ่งบริเวณนี้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าอีกแห่งหนึ่งของปาเปเอเต ท่านจะได้พบเห็นความ
สวยงามของฝูงปลาทะเลเล็กๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ หากโชคดีท่านอาจได้พบปลากระเบน Stingray อีกด้วย อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและพักผ่อนบริเวณนี้ได้ตามอัธยาศัย 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Tahiti Ia Ora Beach Resort Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 
4 เมษายน 2563 ปาเปเอเต (ตาฮีตี) - เช็คอินลงเรือส าราญ Oceania Cruise 
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่จุดวีนัส (Venus point) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซึ่งเป็นจุดที่กัปตัน

เจมส์ คุ๊ก ได้ท าการทอดสมอเรือและค้นพบหมู่เกาะตาฮีตี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพต้นก าเนิดทางประวัติศาสตร์ ในการ
ค้นพบหมู่เกาะตาฮีตีครั้งแรกของชาวยุโรป 

  ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ อาราโฮโฮ โบลว์โฮล (Arahoho Blow Hole) ซึ่งเป็นหลุมลาวา อันเกิดจากการไหลของลาวาลง
สู่ทะเล ท าให้เกิดช่องว่างขึ้น เมื่อน้ าทะเลซัดเข้าสู่ช่องดังกล่าวเกิดเป็นน้ าพุฉีดขึ้นท้องฟ้า อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บ
ภาพความน่าประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สวนวาอิปาฮิ (Vaipahi garden) ซึ่งเป็นสวนป่าที่มีพืชพันธุ์
ธรรมชาติมากมาย รวมถึงน้ าตกสายเล็กๆ ที่สวยงามแห่งเกาะตาฮีตี อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ 

  ถ้ ากรอตโต้ (Grotto cave) ซึ่งเป็นถ้ าที่เกิดจากกัดเซาะของน้ าทะเล บริเวณเขต มาราเอ (Maraa) ให้ท่านได้ถ่ายรูปถ้ า
กรอตโต้แห่งเกาะตาฮิติ ตามอัธยาศัย 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) แห่งตาฮีตี เพื่อเช็คอินขึ้นเรือส าราญ Oceanea RegattaCruise 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
  อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  
5 เมษายน 2563   เกาะโมโอเรอา (เฟรนช์โพลินีเซีย) 
05.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) สู่ท่าเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ โมโอเรอา (Moorea) 
 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ในการนั่งรถ 4 WD ส าหรับการท่องเที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา (Moorea) เป็นเกาะหนึ่งของหมู่

เกาะโซไซเอตี อยู่ห่างจากเกาะตาฮีตี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 17 กิโลเมตร เกาะแห่งนี้ถูกค้นพบโดยชาวโพลินี
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เซียนเมื่อประมาณ ค.ศ. 1000 โดยชาวพ้ืนเมืองโพลินีเซียนโบราณ ได้อพยพมาทางน้ าเพ่ือหาดินแดนใหม่โดยเรือแคนู 
และได้มาพบเกาะโมโอเรอา เกาะแห่งนี้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตายิ่ง น าท่านขึ้นรถ 4WD ชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ 
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพ้ืนเมือง เช่น การท าไร่สับปะรด ไร่วานิลา (ซึ่งเป็นรายได้
เกษตรกรรมในการส่งออกของหมู่เกาะนี้) ตลอดจนไร่ผลไม้ต่างๆ ทั้ง กล้วยหอม เกรปฟรุต เลมอน เป็นต้น ได้เวลาน า
ท่านเดินทางสู่ยอดเขา เบลล์เวแดร์ (Belvedere) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งเกาะโมโอเรอา ท่านจะได้เห็นวิวของ 
อ่าวคุ๊ก (Cook Bay) และ อ่าวโอปุโนฮู (Opunohu Bay) สะท้อนให้เห็นความงามน้ าทะเลสีเทอร์ควอยส์ ทอดยาวเป็น
ชั้นไล่ระดับสี ตัดกับผืนฟ้าสดใส สวยงามยิ่ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภูเขามหัศจรรย์ (Magic Mountain) ซึ่งเป็นจุดชม
วิวสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถเห็นวิวและความงามของเกาะแห่งนี้ในมุมสูง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บภาพ
ความงามของหมู่เกาะโมโอเรอา ตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์การด าน้ าชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลแห่งหมู่เกาะโมโอเรอา โดยการสวมหมวกด าน้ า

แบบเฮลเมท (Aquablue Exploration) ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินเล่นท่องโลกใต้ทะเล ชมความน่ารัก
ของฝูงปลาหลากชนิดแห่งท้องทะเลแปซิฟิก เดินชมความงามของปะการังอันสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดียิ่ง (เป็น
กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด แนะน าให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ าไปด้วย) ท่านที่ว่ายน้ าไม่เป็นไม่ต้องกังวล เนื่องจากท่านสามารถ
สวมหมวกและเดินชมความงามใต้ท้องทะเล เฉกเช่นการเดินชมสวนนั่นเอง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจ
ของทะเลสวย น้ าใส และ โลกใต้ทะเล จวบจนได้เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่เรือส าราญ (หากพอมีเวลาท่านสามารถเดิน
เล่น ชมความงามและความน่ารักของร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย บริเวณท่าเรือและวอเตอร์ฟร้อนท์แห่งหมู่เกาะโม
โอเรอา)  

16.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) สู่ท่าเทียบเรือ ฟาการาวา (Fakarava) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
6 เมษายน 2563 ฟาการาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ฟาการาวา (Fakarava) 
  เกาะฟาการาวาเป็นเกาะปะการังวงแหวนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะตูอาโมตูในเขตเฟรนช์โปลินีเซีย (French Polynesia) 

ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ เกาะมีรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม ยาว 60 กิโลเมตร 
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กว้าง 21 กิโลเมตร เกาะมีลากูนพ้ืนที่ 1,112 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเกาะฟาการาวาได้กลายเป็นแหล่งด าน้ าลึกที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก และยังเป็นแหล่งด าน้ าที่ติดอันดับ TOP dive ของโลกอีกด้วย  

  น าท่านเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ น าท่านชมประภาคารโทคาปา (Tokapa) ประภาคารที่เก่าแก่และส าคัญของ
เกาะ จากนั้นชมโบสถ์ประจ าเมือง น าท่านเดินเที่ยวชมความงามภายในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ ซึ่งได้รับการยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก้เป็นมรดกโลกในการอนุรักษ์สัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นกนานาชนิด แนวปะการัง และ สัตว์ท้องทะเล
หายากมากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย  อิสระให้ท่านด าน้ าชมปะการัง นอกจากนี้แล้วท่านยังจะได้สนุกสนานไปกับการนอนอาบแดดริมชายหาดขาวสะอาด หรือ 

เดินเล่นในท้องทะเล ข้ามจากอีกเกาะไปอีกเกาะ อันเป็นแนวปะการังวงแหวน เก็บภาพความอัศจรรย์ในการรังสรรค์ 
“สวรรค์บนดิน” ของธรรมชาติที่หาที่ใดเปรียบได้ ธรรมชาติที่สวยงามยากแก่การมาเยือนและสัมผัส 

17.00 น. น าท่านกลับสู่เรือส าราญ 
18.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือฟาการาวา (Fakarava) สู่ ท่าเทียบเรือนูกูฮิวา (Nukuhiva) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 
7 เมษายน 2563 Cruising the South Pacific  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือ
ท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ  (Duty 
Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือ
ส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนส มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
8 เมษายน 2563 นูกูฮิวา  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ นูกูฮิวา (Nuku Hiva) 
 น าท่านเที่ยวชมธรรมชาติของเกาะนูกูฮิวา โดยน าท่านสัมผัสประสบการณ์ ขึ้นรถ 4WD แบบขบวนคาราวาน  มุ่งสู่ที่ราบ

ไทปิไว (Taipivai Valley) หนึ่งในโบราณสถานที่ที่สมบูรณ์ที่สุดบนเกาะ Marquesas ผ่านชมธรรมชาติและแวะถ่ายรูป 
ณ จุดชมวิวต่างๆ ระหว่างทางท่านสามารถเห็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวพ้ืนเมืองโบสถ์ และวัดโบราณต่างๆ  รวมถึงวิวฝั่ง
ทะเลและอ่าวที่สวยงามจากการนั่งรถเลียบชายฝั่ง จากนั้นมีเวลาให้ท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นเพ่ือเป็นของฝากก่อน
เดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย น าท่านเข้าชมความงามของโบสถ์นอร์เทอร์ดามแห่งเกาะนูกูฮิวา (The Notre dame Cathedral) หรือที่รู้จักในนาม 

Taiohae Cathedral   จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า และ เดินเล่นบริเวณท่าเรือ ซึ่งมีสินค้าแลของที่ระลึก
วางขายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซ้ือ หรือท่านจะเดินเล่น เล่นน้ า ตามแนวชายหาด ได้ตามอัธยาศัย หรือท่านจะเลือกอิสระ
พักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรม
ที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ  (Duty Free) และ
ส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย  

18.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือนูกูฮิวา (Nukuhiva) สู่ ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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9 เมษายน 2563 Cruising the South Pacific  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือ
ท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ  (Duty 
Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือ
ส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนส มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
10 เมษายน 2563 รังกิโรอา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) 
  น าท่านลงเรือเล็ก (Private boat) เพ่ือเดินทางมุ่งสู่ทางตอนใต้ของเกาะ อันเป็นที่ตั้งของก าแพงปะการัง (Coral Wall) ที่

เกิดจากการทับถมของฟอสซิลนับล้านปี เกิดเป็นแนวก าแพงปะการังธรรมชาติ ทอดยาวในท้องทะเล และที่แห่งนี้ยังเป็น
ที่อยู่ของสัตว์ทะเลนานาชนิด รวมถึงดอกไม้ทะเล ปลาปะการัง และอ่ืนๆอีกมากมาย แนวปะการังแห่งนี้เรียกได้ว่า เป็น
แนวก าแพงปะการังที่มีค่ายิ่งของดินแดนเฟรนช์โปลินีเชีย เนื่องจากต้องใช้เวลานับล้านปีที่ธรรมชาติสามารถรังสรรค์
ขึ้นมาได้ อิสระใหท้่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งและหากท่านต้องการชมความงามของโลกใต้
ท้องทะเล ท่านสามารถด าน้ าดูความสวยงามของแนวปะการัง และสัตว์น้ านานาชนิดได้ที่นี่ ที่ซึ่งปะการังมีความสมบูรณ์
มากที่สุด   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น BBQ Lunch 
บ่าย  น าท่านกลับสู่ท่าเรือใหญ่ เพ่ือให้ท่านได้เที่ยวชมความน่ารักของหมู่บ้านบนเกาะรังกิโรอา ทั้งในเขตเมืองอันเป็นที่ตั้งของ

สถานที่ราชการต่างๆ โบสถ์ประจ าเมือง และ ร้านค้า ขายของที่ระลึก ตลอดจนหาดทรายขาวสะอาดตาทอดยาวสุดลูกตา 
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ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความน่าประทับใจของเกาะรังกิโรอา ก่อนน าท่านกลับขึ้นเรือส าราญ 
 16.00 น. น าท่านกลับสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) สู่ ท่าเทียบเรือ โบรา โบร่า (Bora Bora) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
11 เมษายน 2563 โบรา โบร่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ก่อนเรือเทียบท่า ณ ท่าเรือโบรา โบร่า 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 
 
13.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือโบราโบร่า (Bora Bora) 
  เกาะโบราโบร่า (Bora Bora Island) อีกหนึ่งเกาะปะการังท่ีได้รับการขนานนามว่า "ราชินีแห่งหมู่เกาะทะเลใต้" โดยเกาะ

เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโซไซเอตี (Society Islands) หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ในเขตเฟรนช์โปลินีเซีย (French 
Polynesia) ประเทศโพ้นทะเลของฝรั่งเศส เป็นเกาะปะการังที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อน มีสภาพพ้ืนทะเลนิ่งเพราะมี
ปะการังล้อมรอบเกาะ นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่มีหาดทรายและท้องทะเลที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลก บริเวณรอบๆลา
กูนของ  เกาะโบราโบร่ายังถือเป็นสถานที่ในฝันส าหรับการด าน้ าทั้งแบบสนอร์กเกิล และ สกูบา  

  น าท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ 4 WD ส าหรับการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและสถานที่ทางประวัติศาสตร์บนเกาะโบรา 
โบร่า น าท่านเยี่ยมชม 3 หมู่บ้าน และ 4 จุดชมวิวที่ส าคัญบนเกาะโบรา โบร่า น าท่านเที่ยวชมภายในวิหารศักดิ์สิทธิ์มารา
เอ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ หินเต่า (Turtle Stone) ซึ่งเป็นหินที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกระดองเต่า  

  ได้เวลาน าท่านเที่ยวชมจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทัพอเมริกา ที่ได้ยกพลขึ้นบกและสร้างฐานทัพอเมริกันขึ้นในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2  น าท่านชมปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์  ทางการทหารที่หลงเหลือเป็นอนุสรณ์บนเกาะแห่งนี้ น าท่าน
เดินทางสู่ยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา โบร่า เพ่ือชมทัศนียภาพและทะเลสาบต่างๆ ณ จุดสูงสุดแห่งนี้ได้รับการขนานนาม
จากชาวพ้ืนเมืองว่า “จุดสูงสุดของโลก” (Top of the World) ที่ซึ่งท่านสามารถชมความงามของเกาะทั้งทางด้าน
ตะวันออก จด ด้านตะวันตก และความงามของทะเลสาบไล่ระดับสีสัน ลดหลั่น สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตาม
อัธยาศัย ก่อนที่จะน าท่านมุ่งหน้าสู่ร้านค้าสินค้าแฮนด์เมด พื้นเมืองของชาวท้องถิ่น อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนหาดทราย 
หรือ เล่นน้ าตามอัธยาศัย 

18.00 น. น าท่านกลับสู่เรือส าราญ เพ่ือเตรียมตัวรับประทานอาหารค่ า 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

12 เมษายน 2563 โบรา โบร่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. น าท่านลงเรือเล็กมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบโบรา โบร่า (Bora Bora Lagoon) เพ่ือสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตในการว่าย

น้ ากับปลาฉลามครีบด า (Black tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน (Stingrays) พร้อมว่ายน้ าเก็บภาพความน่ารัก
ของสัตว์ใต้ท้องทะเลที่อาศัยในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลสาบแห่งเกาะโบรา โบร่า ที่ได้
ชื่อว่าเป็นทะเลที่สวยที่สุดในโลก และครั้งหนึ่งในชีวิตที่ควรค่าต่อการมาเยือน              

  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บภาพวามงามของเกาะโบรา โบร่า รวมถึงการว่ายน้ า ด าน้ าดูปะการัง ที่เรียกได้ว่า “สวน
ปะการัง” ที่สวยงาม สมบูรณ์แบบของโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ได้เวลาน าท่านนั่งเรือเล็ก
กลับไปยังท่าเรือ จากนั้นน าท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือ เพ่ือเลือกซื้อของฝากและเก็บภาพความประทับใจก่อนเรือออก
จากท่าเรือโบรา โบร่า เกาะที่ได้การขนานนามว่า “สวยที่สุดในโลก” 

13.00 น. น าท่านกลับสู่เรือส าราญ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝากบริเวณท่าเรือแห่งเกาะโบรา โบร่า ให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของน้ า

ทะเลใส ที่สามารถมองเห็นปลาตัวเล็ก ตัวน้อยใกล้ท่าเรือ 

 
19.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือโบรา โบร่า (Bora Bora) สู่ ท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
13 เมษายน 2563 ราอีอาเตอา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea)  
  ราอีอาเตอา (Raiatea) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สอง (รองจากเกาะตาฮีตี) ของหมู่เกาะโซไซตี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของดินแดนเฟรนช์โปลินีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มีเมืองหลักคืออูตูโรอา  
  น าท่านลงเรือเล็กเพ่ือเดินทางสู่อีกด้านหนึ่งของเกาะ ราอีอาเตอา นั่นคือเกาะตาฮาอา (Tahaa) ซึ่งเป็นแนวหาดทรายขาว

ที่โผล่พ้นผืนน้ าทะเลอนัสวยงาม นอกเหนือจากแนวปะการังแล้ว ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ ามากมาย รวมถึงฟาร์มเลี้ยงหอย
มุกด าอันเลื่องชื่อ น าท่านสัมผัสกรรมวิธีการผลิตและการเลี้ยงหอยมุกด าแห่งแปซิฟิกใต้ อีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นที่นิยมการ
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ด าน้ าดูปะการังและสัตว์ทะเลที่แสนน่ารัก น าท่านเที่ยวชม ไร่วนิลา (Vanilla farm) ที่มีการปลูกวนิลาส าหรับส่งออกและ
ที่เกาะตาฮาอาแห่งนี้ เป็นแหล่งปลูกวนิลาขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย โดยเฉพาะวนิลาน้ าตาลทอง 
(Brown gold) ซึ่งเป็นวนิลาพิเศษมีการปลูกมากที่สุดบนเกาะแห่งนี้ น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของเกาะตาฮาอา 
พร้อมเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
บ่าย  อิสระให้ท่านได้ ด าน้ าดูปะการัง (Snorkeling) และ สัตว์ทะเลน่ารักต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้ เรียกได้ว่า

เป็นเกาะที่มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และ มีแนววงแหวนปะการังที่สมบูรณ์สวยงามอีกแห่งของเฟร้นช์โพลีนี
เซีย  ได้เวลาน าท่านนั่งเรือเล็กกลับสู่ท่าเรือ  

 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea) สู่ ท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeetee) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ 

ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน
ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

14 เมษายน 2563 ตาฮีตี - อ๊อคแลนด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. น าท่านเช็คเอาท์จากเรือส าราญ 
  น าท่านเที่ยวชมเกาะตาฮีตี (Tahiti) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของหมู่เกาะวินด์เวิร์ดของเฟรนช์โปลินีเซีย ตั้งอยู่ในหมู่

เกาะโซไซตีมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในเฟรนช์โปลินีเซีย มีเมืองหลวงคือเมืองปาเปเอเต ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ น าท่านเที่ยวชมเมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮีตี โดยเริ่มจากตลาดเก่าแก่ของ
เมือง ที่มีการน าข้าวของ ผักและผลไม้มาวางขาย  

  จากนั้นน าท่านเข้าชมโบสถ์ปาเปเอเต (Cathedral of Papeete) ซึ่งเป็นโบสถป์ระจ าเมือง น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไข่มุก 
(Pearl Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงไข่มุกทะเลแปซิฟิก และ การน าไข่มุกมาท าเครื่องประดับต่างๆมากมาย 
ท่านจะได้เห็นวิถีการพัฒนาและการออกแบบเครื่องประดับอันหลากหลาย  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95
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  น าท่านเดินเล่นบริเวณบูเกนวิลพาร์ค (Bougainville Park) และจัตุรัสไวเอเต (Vai’ete Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีสีสัน
และความสนุกสนานอย่างมากในเวลาค่ าคืน (แนะน า หากท่านทานอาหารค่ าเสร็จแล้วควรมาเดินเล่นผ่อนคลายอิริยาบถ 
และเดินชมสีสันยามค่ าคืนของตาฮีตีได้ในบริเวณนี้)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินชมตลาดพ้ืนเมือง (Le Marche) ซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของตาฮีตี มีสินค้าพ้ืนเมืองและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน

จัดแสดงและจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือ ที่มีความยาวตั้งแต่ท่าเรือเฟอร์รี่ อันเป็น
จุดจอดเรือส าหรับการโดยสารไปยังหมู่เกาะอ่ืนๆ ไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์แห่งตาฮีตี ***แนะน าให้ท่านเดินชมและ
ถ่ายรูปกับพืชพันธุ์แปลกตา นานาชนิดที่ปลูกในสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์แห่งเกาะตาฮีตี*** 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินปาเปเอเต 
17.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินปาเปเอเต (PPT) สู่สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) นิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบิน NZ903     
  (ใช้เวลาบิน 6.10 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน 

15 เมษายน 2563 ตาฮีตี - อ๊อคแลนด์ 
21.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้น าเข้า อาหารสด และพืชผัก) 
น าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก พร้อมรับอาหารค่ าแบบกล่อง 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Sky City Auckland Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
16 เมษายน 2563 อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่

ส าคัญที่สุดและที่ส าคัญเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ ( The City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่
สมบูรณ์แบบอยู่หลายแห่ง  

  น าท่านขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที่สูงถึง 328 เมตร     โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ๊อคแลนด์ 
สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน สิงหาคม ค.ศ.1997 หอคอยยอด
แหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ  

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอ๊อคแลนด์ เพ่ือเช็คอิน 
13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 492 
 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชั่วโมง)  
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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ค าแนะน า  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
อัตราค่าบริการ (บาท) ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 2 - 16 เมษายน 2563 

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ห้องพัก Balcony) 289,900 

พักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ (ห้องพักแบบ Balcony) 150,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี (ไมเ่สริมเตียง - พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ห้อง Balcony)  279,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TG เท่านั้น) 
 เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

85,000 - 100,000 

กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย TG เส้นทาง: BKK-AKL-BKK) หักค่าตั๋ว 23,000 

กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว หักค่าวีซ่านิวซีแลนด์ 3,000 

หากท่านใดต้องการอยู่เที่ยวต่อนิวซีแลนด์ ให้แจ้งทางทัวร์ เพื่อท าการขอเลื่อนเที่ยวบินขากลับ 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย และ NZ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ  
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, ค่า Service fee ของทางเรือ 
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่ แบบมีระเบียง Balcony Cabin) 
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ (วีซ่ากลุ่ม) และ ค่าวีซ่า ส าหรับเข้าหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบเดี่ยว หากท่านต้องการยื่นเดี่ยว ค่าวีซ่าต้องช าระเพ่ิม 3,000 บาท 
 ค่า Gratuities ของทางเรือ วันละ 16 USD x 12 วัน = USD 192 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด (ลูกค้าช าระบนเรือ) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
การช าระเงิน 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 95 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 105 วันท า
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของ
เรือส าราญ) (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าเต็มจ านวน 
* ยกเลิก 1-29 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 40 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัด

หยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ
หรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ มาแล้ว  หากท่านถูก
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ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ 
ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้
หอ้งพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีก

ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
ส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าข้ึนเครื่องได้ และห้ามมี
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ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่ 
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่
เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัท
ทัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินทางเสริมทั่วโลก ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS020819 

Page 18 of 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ส าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 1 
สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า  
(ขอเอกสารทั้งหมด 2 ชุด เพราะย่ืน วีซ่ากลุ่มนิวซีแลนด์ และ วีซ่าเฟรนซ์โปลินีเซีย) 

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 2 เดือน) 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่น 

วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม  

 
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ

ให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 
(เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 

 
- บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรอง

ในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจ าเท่านั้น) 

 

ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 
จะต้องช าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานทูตปล่อยเลม่คืนมาแล้วเทา่นั้น) 
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