
     

     

 

 
 
 

 

 

แกรนดโบรา โบรา และหมูเกาะเฟรนชโพลีนีเซีย 18 วัน 15 คืน 
(หมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย ที่ไดช่ือวา...หมูเกาะ และ ทะเลที่สวยที่สุดในโลก) 

 

                                      โดยสายการบินไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาฮีตี - โมโอเรอา - ราโรอา - ฟาการาวา - รังกิโรอา - โบรา โบรา - ราอีอาเตอา - ฮูอาฮีเน  

 

 

 

 
 

ตาฮตีี - โมโอเรอา - ราโรอา - โบรา โบรา - นูกูฮิวา - ฟาการาวา - รังกิโรอา - ราอีอาเตอา - ฮูอาฮเีน 

เพิ่มเที่ยว เกาะ นูกูฮิวา....อีกเกาะสวย ทีน่อยครัง้จะมีไปเยือน 
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(พักหองระเบียงสวนตัวทุกหอง Balcony Cabin / ฟร ีInternet ทุกหอง) 

จองและมัดจํากอน 15 กันยายน 2560  รับสวนลดทันที 20,000 บาท 

 (จองดวน!!!!.........เปดกรุปเดียว.......ท่ีนั่งจํากัดมาก) 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี   5-22 มี.ค. 61      ราคา   319,900.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 เมืองออคแลนด - ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร - หมูบานพารแนล - เขาที่พัก 

วันที่3 สนามบินออคแลนด - บินภายในสู สนามบินปาเปเอเต, เฟรนชโปลินเีซีย - บินขามเสนแบงเวลาสากล - (วันที่ 6 มี.ค. 

61) สนามบินปาเปเอเต, เกาะตาฮีตี - พักโรงแรม 

วันที่4 เที่ยวชมเกาะตาฮีตี - ชมเมืองปาเปเอเต - ตลาดเกาแกของเมือง - เขาชมโบสถปาเปเอเต - เขาชมพิพิธภัณฑไขมุก - 

เชคอินขึน้เรือสําราญ Oceanea Marina Cruise - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่5 เรือเทยีบทาโมโอเรอา - นั่งรถ 4WD ชมรอบเกาะโมโอเรอา - ยอดเขาเบลลเวแดร - ชมวิวอาวคุก และอาวโอปุโนฮู - 

ภูเขามหศัจรรย - ดําน้ําชมโลกใตทองทะเลแหงหมูเกาะโมโอเรอา ดวยหมวกดําน้ําแบบเฮลเมท - กลับขึ้นเรือ อิสระ

พักผอน 

วันที่6 เรือเทยีบทา ราอีอาเตอา - ลงเรือเล็ก เทีย่วเกาะตาฮาอา - ไรวนิลา - ดําน้ําดูปะการัง - ชมตัวเมืองอูตูโรอา - กลบัขึ้น

เรือ อิสระพักผอน 

วันที่7 เรือเทยีบทา โบราโบรา - นัง่รถ 4 WD (ชม 3 หมูบาน และ 4 จุดชมวิวที่สําคัญบนเกาะโบราโบรา) - โบราณสถานมา

ราเอ - ถายรูปกับหินเตา - ปนใหญ และยทุโธปกรณทางทหาร - ยอดเขาสูงสุดของเกาะโบราโบรา - อิสระเลนน้าํบน

หาดทราย - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่8 ลงเรือเล็ก สูทะเลสาบโบราโบรา - วายน้าํกับปลาฉลามครีบดํา และใหอาหารปลากระเบน - กลับขึ้นเรือ อิสระ

พักผอน 

วันที่9  อิสระพักผอนบนเรือเต็มวัน สนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment, Spa and Wellness, 

Sport and Activities - พักผอนบนเรอื 

วันที่10 เรือเทยีบทา นูกูฮิวา - ขึ้นรถ 4WD สูที่ราบทูโอวิ - ถายรูปจุดชมวิวมูเอเก - โบราณสถานแหงคูโอฮิวา 

วันที่11 ดําน้ําดูปะการงัแบบ Snorkeling - วายน้าํกับปลาฉลามครีบขาว และใหอาหารปลากระเบน - โบสถนอรเทอรดาม

แหงเกาะนูกูฮวิา - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 
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สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่12 อิสระพักผอนบนเรือเต็มวัน สนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment, Spa and Wellness, 

Sport and Activities - พักผอนบนเรอื 

วันที่13 เรือเทยีบทา ฟาการาวา - ประภาคารโทคาปา - โบสถปะการงั - ดําน้ําชมปะการัง, ปลาฉลามสีเทา และปลากระเบน

ราหู - กลับขึน้เรือ อิสระพกัผอน 

วันที่14 เรือเทยีบทา รงักิโรอา - ลงเรือเล็ก Private boat ชมแนวกําแพงปะการัง - หมูบานบนเกาะรังกิโรอา - กลับขึน้เรือ 

อิสระพักผอน 

วันที่15 เรือเทยีบทา ฮอูาฮีเน - เกาะโพเอ - แวะใหอาหารปลาไหลตาสีฟา - วิหารศักด์ิสิทธิแ์หงมาเอวา - หมูบานฟาเร - กลับ

ขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่16 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาตาฮีตี - ชอปปงของฝากที่ วอเตอรฟรอนท - บูเกนวิลพารค และจัตุรัสไวเอเต - ชม

ตลาดพืน้เมือง - สวนพฤกษศาตรแหงตาฮตีี - พักโรงแรม 

วันที่17 จุดวีนัส - อาราโฮโฮ โบลวโฮล - สวนวาอิปาฮิ - ถํ้ากรอตโต - ชอปปงเซ็นเตอร - สนามบนิปาเปเอเต - เดินทางกลับ 

- บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล 

วันที่18 ถึงสนามบินเมืองออคแลนด - ถายรูปกับหอคอยสกายทาวเวอร - สนามบินออคแลนด - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณ

ภูมิ) 

 

5 มีนาคม 2561  กรุงเทพมหานคร 

16.00 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอิน B (แถว B) ประตูทางเขาที่ 2 - 3 อาคารผูโดยสาร   ขา

ออก ช้ัน 4 เคานเตอรเชคอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.45 น. ออกเดินทางสูเมืองออคแลนด ประเทศนิวซีแลนด โดยเที่ยวบินที่ TG 491 (ใชเวลาบินประมาณ 10.40 ช่ัวโมง) 

 สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื้อ ระหวางเที่ยวบินสู เมืองออคแลนด 

6 มีนาคม 2561  ออคแลนด  

12.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองออคแลนด (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด  

(กฎหมายนิวซีแลนดไมอนุญาตใหนําเขา อาหารสด และพืชผัก) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารจีน พรอมลิ้มลอง กุงมังกร และ เปาฮ้ือทะเลใต 

บาย นําทานเที่ยว ชมเมืองออคแลนด เมืองที่ใหญที่สุดของเกาะเหนือ เมืองที่ไดช่ือวาเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมและ

การคาที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญเปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา เมืองแหงการแลนเรือใบ ( The City of Sails) มี

อาวจอดเรือที่สมบูรณแบบอยูหลายแหง  

 นําทาน ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร (Sky Tower) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเดนเปนสัญลักษณสงางามของออคแลนด 

สกาย ทาวเวอร จัดเปนสิ่งปลูกสรางที่สูงที่สุดในซีกโลกใต เปดใหบริการต้ังแตเดือน สิงหาคม ค.ศ.1997 หอคอย
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ยอดแหลมแหงน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของ สกายซิต้ีคอมเพล็กซ ซึ่งประกอบไปดวย คาสิโน ที่เปดใหบริการตลอด 24 

ช่ัวโมง รานอาหาร บาร คาเฟ และโรงแรม เรียกไดวามีครบทุกอยางไวคอยใหบริการ  

 ไดเวลานําทานเดินทางสู หมูบานพารแนล (Parnell Village) ซึ่งหางจากใจกลางเมืองประมาณ 2-3 กิโลเมตร เปน

หมูบานเล็กๆ ซึ่งมี เอกลักษณกลิ่นอายของความเปนสมัยเกาใหเห็นอยู ตึกเกาสไตลโคโลเนียล ทางเทาปูลาดดวย

อิฐ เปนแหลงรวม รานอาหารและคาเฟเกๆ อยูตลอดถนนรวมทั้งในซอกซอย อิสระใหทานไดเก็บภาพตาม

อัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Sky City Auckland Hotel **** หรือเทยีบเทา  

 

7 มีนาคม 2561  ออคแลนด - ปาเปเอเต (ตาฮีตี) ถึงสนามบินปาเปเอเตใน วันที่ 6 มีนาคม 2561  

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

07.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินออคแลนด เพ่ือเชคอิน 

09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินออคแลนด (AKL) สู สนามบินปาเปเอเต (PPT) โดยสายการบินแอรนิวซีแลนด เที่ยวบินที่ 

NZ 040 (ใชเวลาบินประมาณ 4.50 ช่ัวโมง) 
  

 ********* บนิขามเสนแบงเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบรกิารอาหารกลางวันบนเครื่องบิน 
 

เนื่องจากบินขามเสนแบงเขตเวลา ดังนัน้จะถึงสนามบนิปาเปเอเต ในวันที่ 6 มีนาคม 2561  

15.55 น. เดินทางถึงสนามบินปาเปเอเต (Pepeete) เกาะตาฮีตี เมืองหลวงของเฟรนชโปลินีเซีย (French Polynesia) 

 นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย และใชสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม ให

ทานไดปรับเวลาและปรับรางกาย กอนการลองเรือสูหมูเกาะตางๆของเฟรนชโพลินีเซีย หมูเกาะอาณานิคมของ

ฝรั่งเศสที่ไดช่ือวา “ไขมุกแหงทะเลแปซิฟกใต” เปนหมูเกาะที่นักทองเที่ยวยกยองใหเปนแดนสวรรค และไดรับการ

ยกยองวา เปนหมูเกาะที่มีความสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก อิสระใหทานไดเดินเลนริมหาดสวย นํ้าใส แลเห็นฝูง

ปลาแหวกวาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Tahiti Pearl Beach Resort **** หรือเทยีบเทา  
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7 มีนาคม 2561 ปาเปเอเต (ตาฮีตี) - เชคอินลงเรือสําราญ Oceania Cruise 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

  นําทาน เที่ยวชมเกาะตาฮีตี (Tahiti) เปนเกาะที่ใหญที่สุดในกลุมของหมูเกาะวินดเวิรดของเฟรนชโปลินีเซีย ต้ังอยู

ในหมูเกาะโซไซตีมหาสมุทรแปซิฟกใต เปนเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในเฟรนชโปลินีเซีย มีเมืองหลวงคือเมือง

ปาเปเอเต ซึ่งต้ังอยูทางชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือ  

  นําทาน เที่ยวชมเมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮีตี โดยเริ่มจากตลาดเกาแกของเมือง ที่มีการนําขาวของ ผัก

และผลไมมาวางขาย นําทานเขาชมโบสถปาเปเอเต (Cathedral of Papeete) ซึ่งเปนโบสถประจําเมือง  

  จากน้ันนําทาน เขาชมพิพิธภัณฑไขมุก (Pearl Museum) ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงไขมุกทะเลแปซิฟก และ 

การนําไขมุกมาทําเครื่องประดับตางๆมากมาย ทานจะไดเห็นวิถีการพัฒนาและการออกแบบเครื่องประดับอัน

หลากหลาย  

13.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) แหงตาฮีตี เพื่อเชคอินขึ้นเรือสําราญ Oceanea Marina 

Cruise 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญ 

  อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ    

8 มีนาคม 2561   เกาะโมโอเรอา (เฟรนชโพลินีเซีย) 

04.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) สูทาเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเรือ โมโอเรอา (Moorea) 

 นําทานสัมผัสประสบการณในการน่ังรถ 4 WD สําหรับการทองเที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา (Moorea) เปนเกาะหน่ึง

ของหมูเกาะโซไซเอตี อยูหางจากเกาะตาฮีตี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 17 กิโลเมตร เกาะแหงน้ีถูกคนพบโดย

ชาวโพลินีเซียนเมื่อประมาณ ค.ศ. 1000 โดยชาวพ้ืนเมืองโพลินีเซียนโบราณ ไดอพยพมาทางนํ้าเพ่ือหาดินแดนใหม

โดยเรือแคนู และไดมาพบเกาะโมโอเรอา เกาะแหงน้ีมีภูมิทัศนที่สวยงามแปลกตาย่ิง  

 นําทานขึ้นรถ 4WD เพ่ือขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟ ชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับวิถี

ชีวิตความเปนอยูของชาวพ้ืนเมือง เชน การทําไรสับปะรด ไรวานิลา (ซึ่งเปนรายไดเกษตรกรรมในการสงออกของ

หมูเกาะน้ี) ตลอดจนไรผลไมตางๆ ทั้ง กลวยหอม เกรปฟรุต เลมอน เปนตน  

 ไดเวลานําทานเดินทางสูยอดเขา เบลลเวแดร (Belvedere) ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงเกาะโมโอเรอา ทานจะ

ไดเห็นวิวของ อาวคุก (Cook Bay) และ อาวโอปุโนฮู (Opunohu Bay) สะทอนใหเห็นความงามนํ้าทะเลสีเทอค

วอยซ ทอดยาวเปนช้ันไลระดับสี ตัดกับผืนฟาสดใส สวยงามย่ิง  

 จากน้ันนําทานเดินทางสูภูเขามหัศจรรย (Magic Mountain) ซึ่งเปนจุดชมวิวสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถ

เห็นวิวและความงามของเกาะแหงน้ีในมุมสูง อิสระใหทานไดถายรูปและเก็บภาพความงามของหมูเกาะโมโอเรอา 

ตามอัธยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
 

 
 

บาย นําทานสัมผัสประสบการณการดํานํ้าชมความงามของโลกใตทองทะเลแหงหมูเกาะโมโอเรอา โดยการสวมหมวกดํา

นํ้าแบบเฮลเมท (Aquablue Exploration) ใหทานไดเปดประสบการณใหมในการเดินเลนทองโลกใตทะเล ชม

ความนารักของฝูงปลาหลากชนิดแหงทองทะเลแปซิฟก เดินชมความงามของปะการังอันสมบูรณที่ไดรับการ

อนุรักษอยางดีย่ิง (เปนกิจกรรมที่ไมควรพลาด แนะนําใหทานเตรียมชุดวายนํ้าไปดวย) ทานที่วายนํ้าไมเปนไมตอง

กังวล เน่ืองจากทานสามารถสวมหมวกและเดินชมความงามใตทองทะเล เฉกเชนการเดินชมสวนน่ันเอง อิสระให

ทานไดเก็บภาพความนาประทับใจของทะเลสวย นํ้าใส และ โลกใตทะเล จวบจนไดเวลานําทานเดินทางกลับสูเรือ

สําราญ (หากพอมีเวลาทานสามารถเดินเลน ชมความงามและความนารักของรานคาขายของที่ระลึกมากมาย 

บริเวณทาเรือและวอเตอรฟรอนทแหงหมูเกาะโมโอเรอา)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ หรือ หากทานตองการเดินเลน

บริเวณทาเรือยามค่ําคืน เพ่ือสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตแบบไนทไลฟ ทานตองขึ้นเรือกอนเวลา 22.00 น. 

17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) สูทาเทียบเรือ ราโรอา (Raroia) 

9 มีนาคม 2561  ราอีอาเตอา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea)  

  ราอีอาเตอา (Raiatea) เปนเกาะที่ใหญที่สุดเปนอันดับที่สอง (รองจากเกาะตาฮีตี) ของหมูเกาะโซไซตี ซึ่งเปนสวน

หน่ึงของดินแดนเฟรนชโปลินีเซียในมหาสมุทรแปซิฟกใต มีเมืองหลักคืออูตูโรอา  

  นําทานลงเรือเล็กเพ่ือเดินทางสูอีกดานหน่ึงของเกาะ ราอีอาเตอา น่ันคือเกาะ ตาฮาอา (Tahaa) ซึ่งเปนแนวหาด

ทรายขาวที่โผลพนผืนนํ้าทะเลอันสวยงาม นอกเหนือจากแนวปะการังแลว ยังเปนที่อยูของสัตวนํ้ามากมาย รวมถึง

ฟารมเลี้ยงหอยมุกดําอันเลื่องช่ือ นําทานสัมผัสกรรมวิธีการผลิตและการเลี้ยงหอยมุกดําแหงแปซิฟกใต อีกทั้ง

บริเวณน้ียังเปนที่นิยมการดํานํ้าดูปะการังและสัตวทะเลที่แสนนารัก  

  นําทานเที่ยวชม ไรวนิลา (Vanilla farm) ที่มีการปลูกวนิลาสําหรับสงออกและที่เกาะตาฮาอาแหงน้ี เปนแหลง

ปลูกวนิลาขนาดใหญที่สุดของหมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย โดยเฉพาะวนิลานํ้าตาลทอง (Brown gold) ซึ่งเปนวนิลา
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พิเศษมีการปลูกมากที่สุดบนเกาะแหงน้ี นําทานเที่ยวชมความสวยงามของเกาะตาฮาอา พรอมเก็บภาพความ

สวยงามและทัศนียภาพของหมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิว บนชายหาด (BBQ on the beach) 

บาย  อิสระใหทานได ดํานํ้าดูปะการัง (Snorkeling) และ สัตวทะเลนารักตางๆที่อาศัยอยูในบริเวณหมูเกาะแหงน้ี เรียก

ไดวาเปนเกาะที่มีสัตวทะเลอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และ มีแนววงแหวนปะการังที่สมบูรณสวยงามอีกแหงของเฟ

รนชโพลีนีเซีย  ไดเวลานําทานน่ังเรือเล็กกลับสูทาเรือ  

  นําทานเที่ยว ชมตัวเมืองอูตูโรอา (Uturoa) ซึ่งเปนเมืองหลวงของเกาะราอีอาเตอา 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

22.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea) สู ทาเทียบเรือโบรา โบรา (Bora Bora) 

10 มีนาคม 2561 โบรา โบรา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือโบราโบรา (Bora Bora) 

  เกาะโบราโบรา (Bora Bora Island) อีกหน่ึงเกาะปะการังที่ไดรับการขนานนามวา "ราชินีแหงหมูเกาะทะเลใต" 

โดยเกาะเปนสวนหน่ึงของหมูเกาะโซไซเอตี (Society Islands) หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก ในเขตเฟรนช             

โปลินีเซีย (French Polynesia) ประเทศโพนทะเลของฝรั่งเศส เปนเกาะปะการังที่ถูกปกคลุมไปดวยปาเขตรอน มี

สภาพพ้ืนทะเลน่ิงเพราะมีปะการังลอมรอบเกาะ นอกจากน้ียังเปนเกาะที่มีหาดทรายและทองทะเลที่สวยงามมาก

แหงหน่ึงของโลก บริเวณรอบๆลากูนของ  เกาะโบราโบรายังถือเปนสถานที่ในฝนสําหรับการดํานํ้าทั้งแบบสนอรก

เกิล และ สกูบา (ใหทานไดพักผอนและเที่ยวแบบสบายๆ เน่ืองจากเรือจอดคางที่โบรา โบรา อีก 1 คืน) หากทาน

ใดตองการเดินเลนบริเวณทาเรือสามารถทําได และในการทองเที่ยวเกาะโบรา โบราในชวงบาย ทานตอง

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญกอนเวลานัด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

13.00 น. นําทานสัมผัสประสบการณ น่ังรถ 4 WD สําหรับการทองเที่ยวชมวัฒนธรรมและสถานที่ทางประวัติศาสตรบนเกาะ

โบรา โบรา นําทานเย่ียมชม 3 หมูบาน และ 4 จุดชมวิวที่สําคัญบนเกาะโบรา โบรา  

  นําทานชม โบราณสถานมาราเอ หรือ วิหารมาราเอ (Marae Temple) เรียกไดวา เปนวิหารศักด์ิสิทธ์ิของชาวโพ

ลินีเชียนโบราณ ที่ไดมีการยายถิ่นฐานโดยอาศัยการลองเรือแคนู เพ่ือเสาะแสวงหาแผนดินใหม เมื่อประมาณ 

1,000 ปกอนคริสตกาล นําทานเที่ยวชมภายในวิหารศักด์ิสิทธ์ิมาราเอ  
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  จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับ หินเตา (Turtle Stone) ซึ่งเปนหินที่มีลักษณะรูปรางคลายกระดองเตา ไดเวลานํา

ทานเที่ยวชมจุดยุทธศาสตรทางทหารของกองทัพอเมริกา ที่ไดยกพลขึ้นบกและสรางฐานทัพอเมริกันขึ้นในสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2  นําทานชมปนใหญและยุทโธปกรณทางการทหารที่หลงเหลือเปนอนุสรณบนเกาะแหงน้ี 

 
 นําทานเดินทางสู ยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา โบรา เพ่ือชมทัศนียภาพและทะเลสาบตางๆ ณ จุดสูงสุดแหงน้ีไดรับ

การขนานนามจากชาวพ้ืนเมืองวา “จุดสูงสุดของโลก” (Top of the World) ที่ซึ่งทานสามารถชมความงามของ

เกาะทั้งทางดานตะวันออก จด ดานตะวันตก และความงามของทะเลสาบไลระดับสีสัน ลดหลั่น สวยงามย่ิง อิสระ

ใหทานไดเก็บภาพตามอัธยาศัย กอนที่จะนําทานมุงหนาสูรานคาสินคาแฮนดเมด พ้ืนเมืองของชาวทองถิ่น  

อิสระใหทานไดเดินเลนบนหาดทราย หรือ เลนนํ้าตามอัธยาศัย 

18.00 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ เพ่ือเตรียมตัวทานอาหารค่ํา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

11 มีนาคม 2561 โบรา โบรา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. นําทาน ลงเรือเล็กมุงหนาสูทะเลสาบโบรา โบรา (Bora Bora Lagoon) เพ่ือสัมผัสประสบการณครั้งหน่ึงในชีวิตใน

การวายนํ้ากับปลาฉลามครีบดํา (Black tip Shark) และใหอาหารปลากระเบน (Stingrays) พรอมวายนํ้าเก็บภาพ

ความนารักของสัตวใตทองทะเลที่อาศัยในทะเลสาบแหงน้ี อิสระใหทานไดเก็บภาพความงามของทะเลสาบแหง

เกาะโบรา โบรา ที่ไดช่ือวาเปนทะเลที่สวยที่สุดในโลก และครั้งหน่ึงในชีวิตที่ควรคาตอการมาเยือน อิสระใหทานได

พักผอนและเก็บภาความงามของเกาะโบรา โบรา รวมถึงการวายนํ้า ดํานํ้าดูปะการัง ที่เรียกไดวา “สวนปะการัง” 

ที่สวยงาม สมบูรณแบบของโลก อิสระใหทานเดินเลนชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ไดเวลานําทานน่ังเรือเล็กกลับไป

ยังทาเรือ จากน้ันนําทานเดินเลนบริเวณทาเรือ เพ่ือเลือกซื้อของฝากและเก็บภาพความประทับใจกอนเรือออกจาก

ทาเรือโบรา โบรา เกาะที่ไดการขนานนามวา “สวยที่สุดในโลก” 

13.00 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญ 
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15.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือโบรา โบรา (Bora Bora) สู ทาเทียบเรือนูกูฮิวา (Nuku Hiva) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

12 มีนาคม 2561 Cruising the South Pacific  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษี

บนเรือ  (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  :บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเน็ต 

Entertainment  :ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย 

   สไตล คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม 

Sport and Activities : สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนส มินิกอลฟ 

Spa and Wellness : หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

13 มีนาคม 2561 นูกูฮิวา  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทาํกิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษี

บนเรือ  (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

12.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ นูกูฮิวา (Nuku Hiva) 

บาย นําทานเที่ยวชมธรรมชาติของเกาะนูกูฮิวา โดยนําทานสัมผัสประสบการณ ขึ้นรถ 4WD มุงสูที่ราบทูโอวิ (Toovii) 

ผานชมธรรมชาติและแวะถายรูป ณ จุดชมวิวมูเอเก (Muake)  

จากน้ันนําทานชมโบราณสถานที่สําคัญบนเกาะนูกูฮิวา “โบราณสถานแหงคูโอฮิวา” (Koueva archaeological 

site) ซึ่งเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิและสําคัญมากสําหรับชาวเกาะ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรและการนับถือ

เทพเจาของชาวโพลีนีเซียน ในอดีต ซึ่งยังคงมีความเช่ือในเรื่องดังกลาวจวบจนปจจุบัน 

17.00 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

14 มีนาคม 2561 นูกูฮิวา  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. นําทานสัมผัสประสบการณ การดํานํ้าดูปะการังแบบ Snorkeling เพ่ือสัมผัสประสบการณครั้งหน่ึงในชีวิตในการ

วายนํ้ากับปลาฉลามครีบขาว (White tip Shark) และใหอาหารปลากระเบน (Stingrays) หรือหากโชคดีทานจะได

เห็นปลาวาฬออกา (Orca Whales) ซึ่งมีพบเห็นไดบริเวณเกาะแหงน้ี ใหทานไดวายนํ้าเก็บภาพความนารักของ

สัตวใตทองทะเลที่อาศัยในบริเวณน้ี อิสระใหทานไดเก็บภาพความงามของทะเลแสนสวยแหงเกาะนูกูฮิวา ที่ไดช่ือ

วาเปนทะเลที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึงของเฟรนช โพลีนีเซีย และครั้งหน่ึงในชีวิตที่ควรคาตอการมาเยือน อิสระใหทาน

ไดพักผอนและเก็บภาความงามของเกาะ รวมถึงการวายนํ้า ดํานํ้าดูปะการัง ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูเรือ

สําราญ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเรือสําราญ 
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บาย นําทานเขาชมความงามของโบสถนอรเทอรดามแหงเกาะนูกูฮิวา (The Notre dame Cathedral) หรือที่รูจักใน

นาม Taiohae Cathedral   จากน้ันอิสระใหทานไดชอปปงสินคา และ เดินเลนบริเวณทาเรือ ซึ่งมสีินคาและชองที่

ระลึกวางขายใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อ หรอืทานจะเดินเลน เลนนํ้า ตามแนวชายหาด ไดตามอัธยาศัย  

17.00 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ 

18.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือนูกูฮิวา (Nuku Hiva) สู ทาเทียบเรือฟาการาวา (Fakarava) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

15 มีนาคม 2561 Cruising the South Pacific  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษี

บนเรือ  (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  :บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเน็ต 

Entertainment  :ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย 

   สไตล คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม 

Sport and Activities : สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนส มินิกอลฟ 

Spa and Wellness : หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

16 มีนาคม 2561 ฟาการาวา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ฟาการาวา (Fakarava) 

  เกาะฟาการาวาเปนเกาะปะการังวงแหวนที่ใหญที่สุดในหมูเกาะตูอาโมตูในเขตเฟรนชโปลินีเซีย (French 

Polynesia) ดินแดนโพนทะเลของฝรั่งเศส ต้ังอยูในมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต เกาะมีรูปรางคลายรูปสามเหลี่ยม 

ยาว 60 กิโลเมตร กวาง 21 กิโลเมตร เกาะมีลากูนพ้ืนที่ 1,112 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันเกาะฟาการาวาได
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กลายเปนแหลงดํานํ้าลึกที่ดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก และยังเปนแหลงดํานํ้าที่ติดอันดับ TOP dive ของโลกอีกดวย 

นําทานเที่ยวชมเมืองที่ต้ังอยูบนเกาะแหงน้ี  

  นําทานชม ประภาคารโทคาปา (Tokapa) ประภาคารที่เกาแกและสําคัญของเกาะ  

  จากน้ันชม โบสถปะการัง (Coral Church) ซึ่งเปนโบสถประจําเมือง นําทานเดินเที่ยวชมความงามภายในหมูบาน

ที่ต้ังอยูบนเกาะแหงน้ี ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลกในการอนุรักษสัตวตางๆ ไมวาจะเปน 

นกนานาชนิด แนวปะการัง และ สัตวทองทะเลหายากมากมาย อิสระใหทานไดเก็บภาพความสวยงามของ

ธรรมชาติอันบริสุทธ์ิตามอัธยาศัย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

บาย  นําทาน ดํานํ้าชมปะการังอันแสนอุดมสมบูรณ ซึ่งหากโชคดีทานอาจไดพบกับปลาฉลามสีเทา และปลากระเบนราหู

ที่อาจผานเขามาใหเห็นในบางครั้ง   นอกจากน้ีแลวทานยังจะไดสนุกสนานไปกับการนอนอาบแดดริมชายหาดขาว

สะอาด หรือ เดินเลนในทองทะเล ขามจากอีกเกาะไปอีกเกาะ อันเปนแนวปะการังวงแหวน เก็บภาพความอัศจรรย

ในการรังสรรค “สวรรคบนดิน” ของธรรมชาติที่หาที่ใดเปรียบได ธรรมชาติที่สวยงามยากแกการมาเยือนและ

สัมผัส 

 
16.00 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ 

17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือฟาการาวา (Fakarava) สู ทาเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

17 มีนาคม 2561 รังกิโรอา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) 

  นําทานลงเรือเล็ก (Private boat) เพ่ือเดินทางมุงสูทางตอนใตของเกาะ อันเปนที่ต้ังของกําแพงปะการัง (Coral 

Wall) ที่เกิดจากการทับถมของฟอสซิลนับลานป เกิดเปนแนวกําแพงปะการังธรรมชาติ ทอดยาวในทองทะเล และ

ที่แหงน้ียังเปนที่อยูของสัตวทะเลนานาชนิด รวมถึงดอกไมทะเล ปลาปะการัง และอ่ืนๆอีกมากมาย แนวปะการัง

แหงน้ีเรียกไดวา เปนแนวกําแพงปะการังที่มีคาย่ิงของดินแดนเฟรนชโปลินีเชีย เน่ืองจากตองใชเวลานับลานปที่

ธรรมชาติสามารถรังสรรคขึ้นมาได อิสระใหทานไดเก็บภาพความมหัศจรรยทางธรรมชาติอีกแหงหน่ึงและหากทาน

ตองการชมความงามของโลกใตทองทะเล ทานสามารถดํานํ้าดูความสวยงามของแนวปะการัง และสัตวนํ้านานา

ชนิดไดที่น่ี ที่ซึ่งปะการังมีความสมบูรณมากที่สุด   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น BBQ lunch 

บาย  นําทานกลับสูทาเรือใหญ เพ่ือใหทานไดเที่ยวชมความนารักของหมูบานบนเกาะรังกิโรอา ทั้งในเขตเมืองอันเปน

ที่ต้ังของสถานที่ราชการตางๆ โบสถประจําเมือง และ รานคา ขายของที่ระลึก ตลอดจนหาดทรายขาวสะอาดตา

ทอดยาวสุดลูกตา ใหทานไดเก็บภาพความสวยงามและความนาประทับใจของเกาะรังกิโรอา กอนนําทานกลับขึ้น

เรือสําราญ 

 16.00 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ 

17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจาก ทาเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) สู ทาเทียบเรือ ฮูอาฮีเน (Huahine) 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

18 มีนาคม 2561  ฮูอาฮีเน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ฮูอาฮีเน (Huahine)   

09.00 น. นําทานเดินทาง ชมเกาะโพเอ (Poe Island) โดยรถ “เลอทรัค” (Le truck) ซึ่งสามารถน่ังไดคันละไมเกิน 7 ทาน 

รถดังกลาวเปนรถประจําถิ่นสําหรับตอนรับและใหบริการนักทองเที่ยวในการชมเกาะฮูอาฮีเน นําทานสูจุดชมวิว

ของเกาะที่ซึ่งทานสามารถเก็บภาพบรรยากาศและความนาประทับใจของอาวมาโรเอ (Maroe Bay)  

 จากน้ันนําทาน แวะใหอาหารปลาไหลตาสีฟา (Blue Eyed eels) ปลาไหลนํ้าจืดที่มีถิ่นอาศัยอยูในเกาะน้ี ไดเวลา

นําทาน ชมวิหารศักด์ิสิทธ์ิแหงมาเอวา (Sacred marae of Maeva) ที่ซึ่งชาวโปลีนีเซียนโบราณใชประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา หรือบูชายัญในสมัยกอน สะทอนใหเห็นถึงรองรอยและวัฒนธรรมการนับถือเทพเจาในครั้ง

อดีตกาล  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเดินชม หมูบานฟาเร (Fare Villange) ซึ่งเปนหมูบานหลักของเกาะโพเอ (Poe Island) อิสระใหทานไดเก็บ

ภาพความสวยงามของเกาะโพเอ ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูทาเรือ จากน้ันนําทานเที่ยวชมหมูบานและรานคา
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บริเวณทาเรือ หรือ หากทานตองการเลนนํ้าอําลา หมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย ก็สามารถทําไดเชนกัน เน่ืองจาก

บริเวณน้ีมีหาดทรายและนํ้าทะเลสวยงามเชนเดียวกัน ทานสามารถเดินเลนพักผอนไดตามอัธยาศัย แตตองขึ้นเรือ

กอนเวลา 17.30 น. 

18.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือฮูอาฮีเน (Huahine) มุงสู ทาเทียบเรือ ตาฮีตี (Tahiti) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจาก

เรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาให

ทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานทีต่องการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจ

คาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

19 มีนาคม 2561 ตาฮีตี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ตาฮีตี (Tahiti)   

  นําทานเชคเอาทจากเรือสําราญ และรับกระเปาเดินทาง 

09.30 น. นําทานเดินเลนบริเวณทาเรือ หรือ วอเตอรฟรอนท ซึ่งมีสินคา ของที่ระลึกวางจําหนายใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อ 

จากน้ันนําทานเดินเลนบริเวณ บูเกนวิลพารค (Bougainville Park) และจัตุรัสไวเอเต (Vai’ete Square) ซึ่งเปน

จัตุรัสที่มีสีสันและความสนุกสนานอยางมากในเวลาค่ําคืน (แนะนํา หากทานทานอาหารค่ําเสร็จแลวควรมาเดิน

เลนผอนคลายอิริยาบถ และเดินชมสีสันยามค่ําคืนของตาฮีตีไดในบริเวณน้ี)  

  นําทานเดิน ชมตลาดพ้ืนเมือง (Le Marche) ซึ่งเปนตลาดที่เกาแกที่สุดของตาฮีตี มีสินคาพ้ืนเมืองและหัตถกรรม

พ้ืนบานจัดแสดงและจําหนายใหกับนักทองเที่ยว อิสระใหทานไดเดินเลนบริเวณทาเรือ ที่มีความยาวต้ังแตทาเรือ

เฟอรรี่ อันเปนจุดจอดเรือสําหรับการโดยสารไปยังหมูเกาะอ่ืนๆ ไปจนถึงสวนพฤกษศาตรแหงตาฮีตี  

  ***แนะนําใหทานเดินชมและถายรูปกับพืชพันธุแปลกตา นานาชนิดที่ปลูกในสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร

แหงเกาะตาฮีตี*** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

14.00 น. นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย และใชสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Tahiti Pearl Beach Resort **** หรือเทยีบเทา  

  

20 มีนาคม 2561 ตาฮีตี 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
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  นําทานเดินทางสูจุดวีนัส (Venus point) ซึ่งต้ังอยูทางตอนเหนือของอาวมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซึ่งเปนจุดที่

กัปตันเจมส คุก ไดทําการทอดสมอเรือและคนพบหมูเกาะตาฮีตี อิสระใหทานไดเก็บภาพตนกําเนิดทาง

ประวัติศาสตร ในการคนพบหมูเกาะตาฮีตีครั้งแรกของชาวยุโรป  

  ไดเวลานําทานเดินทางสู อาราโฮโฮ โบลวโฮล (Arahoho Blow Hole) ซึ่งเปนหลุมลาวา อันเกิดจากการไหลของ

ลาวาลงสูทะเล ทําใหเกิดชองวางขึ้น เมื่อนํ้าทะเลซัดเขาสูชองดังกลาวเกิดเปนนํ้าพุฉีดขึ้นทองฟา อิสระใหทานได

ถายรูปและเก็บภาพความนาประทับใจตามอัธยาศัย  

  จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนวาอิปาฮิ (Vaipahi garden) ซึ่งเปนสวนปาที่มีพืชพันธุธรรมชาติมากมาย รวมถึง

นํ้าตกสายเล็กๆ ที่สวยงามแหงเกาะตาฮีตี อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย  

  ไดเวลานําทานเดินทางสู ถ้ํากรอตโต (Grotto cave) ซึ่งเปนถ้ําที่เกิดจากกัดเซาะของนํ้าทะเล บริเวณเขต มาราเอ 

(Maraa) ใหทานไดถายรูปถ้ํากรอตโตแหงเกาะตาฮิติ ตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

  นําทานสูยานชอปปงเซ็นเตอร อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก กอนนําทานเดินทางสสนามบินปาเปเอเต 

15.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินปาเปเอเต 

17.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินปาเปเอเต (PPT) สูสนามบินออคแลนด (AKL) นิวซีแลนด โดยเที่ยวบิน NZ41             

(ใชเวลาบิน 6.10 ช่ัวโมง) 
 

********* บนิขามเสนแบงเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบรกิารอาหารเย็นบนเครื่องบนิ 

21 มีนาคม 2561 ตาฮีตี - ออคแลนด 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองออคแลนด (AKL) เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด  

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง (กฎหมายนิวซีแลนดไมอนุญาตใหนําเขา อาหารสด และพืชผัก) 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Sky City Auckland Hotel **** หรือเทยีบเทา  
 

22 มีนาคม 2561   ออคแลนด - กรุงเทพ 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานชมทาเรือริมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮาร เบอร นําทานผานชมยาน                     

Queen street ที่เปนถนนสายสําคัญยานการคาและตึกสําคัญของเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก                 

ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย  ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับสูสนามบินออคแลนด 

***อิสระใหทานรบัประทานอาหารกลางวันในสนามบนิตามอัธยาศยั*** 

14.50 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทยแอรเวยส โดยเที่ยวบินที่ TG 492 

 (ใชเวลาบินประมาณ 11.15 ช่ัวโมง)  

20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน

ภายหลัง 

             ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

ประเภทหองพัก Oceania Marina - Luxury Cruise 

(เตียงสามารถแยกเปน เตียงคูได) 

หองพักแบบมีระเบยีง Balcony  

 

 

 

  

 

 

 

อัตราคาบรกิาร  (บาท/ทาน) รวมคาธรรมเนียมวีซา แบบกรุปแลว 

งดแถมกระเปา 
5-22 มีนาคม 2561 

ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน (หองพัก Balcony) 319,900 

พักเด่ียวเพ่ิมทานละ (หองพักแบบ Balcony ) 135,000 

เด็กอายุ 2-11 ป (ไมเสรมิเตียง - พักกับผูใหญ 2 ทาน หอง Balcony)  299,900 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TG เทาน้ัน) 

 เริ่มตนที่ทานละ (ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 

88,000 

กรณีไมเอาต๋ัวเครื่องบิน (การบินไทย TG เสนทาง: BKK-AKL-BKK) หักคาต๋ัว 23,000 

กรณีมีวีซานิวซแีลนดอยูแลว หักคาวีซานิวซีแลนด 3,000 

หากทานใดตองการอยูเที่ยวตอนิวซีแลนด ใหแจงทางทัวร เพื่อทาํการขอเลื่อนเทีย่วบินขากลับ 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คดิ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560) ** 
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ขอแนะนาํและแจงเพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก.  กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตราน้ีรวมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบินไทย และ แอรนิวซแีลนด (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ  

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ 

 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู แบบ Balcony Cabin) 

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานทีต่ามระบุ 

 คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด (วีซากลุม) และ คาวีซาเชงเกน (สําหรับเขาหมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย) 

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และคาทิปหัวหนาทัวร 

อัตราน้ีไมรวมถึง 

 คา Gratuities ของทางเรือ วันละ 16 USD x 12 วัน = USD 192 ซึ่งเรอืจะชารตเขาครุยสการด 

 คาวีซานิวซีแลนดแบบย่ืนเด่ียว (วีซาที่นวมคอืวีซาแบบกลุม) หากทานตองการย่ืนเด่ียว คาวีซาตองชําระเพ่ิม 3,000 บาท 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศกึษาเง่ือนไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ท่ีระบุในรายการท้ังหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบตัิตามเง่ือนไขดังกลาว 

 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ  

1.กรุณาชําระคามัดจําทัวร 100,000 บาท/ทานภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่จองทัวร (ที่น่ังจะไดรับการยืนยันเมื่อจายเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน) พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันเริ่มเดินทาง หนังเสือเดินทางเลม

ใหมสามารถเดินทางไดเลย) และสงหลักฐานการโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 95 วันทําการ (ตามกฎของเรือสําราญ) หรือ เมื่อสายการบินเรงออกบัตร

โดยสาร) โดยเจาหนาที่จะแจงใหทราบตอไป 

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 50% 

* ยกเลิก 30-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน 
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* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบลวงหนา 

อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 การทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่

ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณเีดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร

ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความ

ลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ัน

ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 
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โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณทีี่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทํา

ใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบรกิาร

ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 

x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่

เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 
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 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่

บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา

ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวย

คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทาน้ัน 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได  

 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา  

(ขอเอกสารทัง้หมด 2 ชุด เพราะยื่น วีซากลุมนิวซีแลนด และ วีซาเฟรนซโปลินเีซีย) 

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 2 เดือน) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพ่ือขอยื่น 

วีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพ่ิมเติม 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มหีนาวางอยางนอย 2 แผน 

2. รูปถายสหีนาตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรปูตองเปนพืน้สขีาว (อยาถายเอง เพราะพืน้เปนสเีทา ใชไมได) หาม

สวมแวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาทีเ่คยได)  

3. สําเนาบัตรประชาชน  

4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณผีูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา) 

6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา) 

7. สําเนาใบมรณะบัตร  

8. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)  

9. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบรบูิรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุวา 

มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
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- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุวา 

บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

10. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน  

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันวากําลังศึกษาอยู ระบุช้ันปที่ศึกษา  

11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 

ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมดุและสําเนา 15 วันกอนยื่นวีซา) 

************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น ************** 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเน่ือง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี 

- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย 

หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน  

หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุช่ือเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุช่ือผูถูก

รับรองในจดหมายดวย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2  

 (สถานฑูตไมรบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณ ีโปรดแนบบัญชีออมทรัพย หรอืฝากประจําเทาน้ัน) 
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	2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

