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มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French Polynesia) 17 วัน 15 คืน 
หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย ที่ได้ชื่อว่า...หมู่เกาะ และ ทะเลที่สวยที่สุดในโลก 

 

 
 

โดยสายการบินไทย 
 

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

  (จองด่วน!!!!.....เปิดกรุ๊ปเดียว.......ที่นั่งจ ากัดมาก ห้องระเบยีงทุกห้อง พร้อมฟรี Wifi ทุกห้อง) 
 

 

 
 
ก าหนดการเดินทางวันที่  9-25 ก.พ. 62         ราคา  299,900 บาท 
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) / แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองออ๊คแลนด์ - สนามบินปาเปเอเต (บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ถึงปาเปเอเต 
วันที่ 9 ก.พ. 62) - เข้าที่พัก 

วันที่2 
ช่วงเช้า อสิระพักผอ่น - ช่วงบ่าย เดินทางสูท่่าเทียบเรือ ปาเปเอเต แหง่ตาฮีตี - เชคอินขึน้เรือส าราญ Oceania Marina Cruise - 
อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือเทียบท่า เกาะโมโอเรอา (เฟรนช์โพลินีเซีย) - นั่งรถ 4 WD ท่องเที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา - ยอดเขาเบลล์เวแดร์ - ภูเขามหัศจรรย ์- 
สวมหมวกด าน้ า แบบเฮลเมท ชมโลกใต้ท้องทะเล แหง่หมู่เกาะโมโอเรอา - กลับขึ้นเรือส าราญ อิสระพกัผ่อน 

วันที่4 
เรือเทียบท่า ราอีอาเตอา - ลงเรือเล็กเที่ยวเกาะตาฮาอา - ไร่วนิลา - ด าน้ าดูปะการัง (Snorkeling) แห่งเฟร้นช์โพลีนีเซีย - กลับขึ้น
เรือส าราญ อิสระพักผอ่น 

วันที่5 
เรือเทียบท่า โบราโบร่า (Bora Bora) - นั่งรถ 4 WD ชมโบราณสถานมาราเอ - ถ่ายรูปหนิเต่า - ชมวิวบนยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา 
โบร่า - กลับขึ้นเรือส าราญ อสิระพักผอ่น 

วันที่6 
ลงเรือเล็กมุ่งหน้าสู่ทะเลที่สวยที่สุดในโลก ทะเลสาบโบรา โบร่า - ว่ายน้ ากบัปลาฉลามครีบด า หรือให้อาหารปลากระเบน - กลับขึ้น
เรือส าราญ อิสระพักผอ่น 

วันที่7 อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ เต็มวัน Cruising the South Pacific 

วันที่8 
ช่วงเช้า อสิระพักผอ่นบนเรือส าราญ - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า นูกูฮิวา - ขึ้นรถ 4WD สู่โบราณสถาน ทีร่าบไทปิไว - กลับขึ้นเรือส าราญ 
อิสระพักผ่อน 

วันที่9 
สัมผัสประสบการณ์ การด าน้ าดูปะการังแบบ Snorkeling - ว่ายน้ ากับปลาฉลามครีบขาว และให้อาหารปลากระเบน - เข้าชมโบสถ์
นอร์เทอร์ดาม แห่งเกาะนูกูฮิวา - กลับขึ้นเรือส าราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่10 อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ เต็มวัน Cruising the South Pacific 

วันที่11 เรือเทียบท่า ฟาการาวา - ประภาคารโทคาปา - โบสถ์ปะการัง (Coral Church) มรดกโลก - กลับขึ้นเรือส าราญ อิสระพักผอ่น 

วันที่12 
เรือเทียบท่า รังกิโรอา (Rangiroa) - ลงเรือเล็ก (Private boat) สู่ตอนใต้ของเกาะ - ชมแนวก าแพงปะการัง (Coral Wall) - หมู่บ้าน
บนเกาะรังกิโรอา - กลับขึ้นเรือส าราญ อสิระพักผอ่น 

วันที่13 
เรือเทียบท่า ฮอูาฮีเน - นั่งเรือแคนูติดมอเตอร์ ชมรอบเกาะโพเอ - แวะให้อาหารปลาไหลตาสีฟ้า - ชมฟาร์มไข่มุกแห่งเดียวของเกาะฮู
อาฮีเน - กลับขึ้นเรือส าราญ อสิระพักผอ่น 

วันที่14 
อ าลาเรือส าราญ เทียบท่า ตาฮีตี - ปาเปเอเต - เข้าชมโบสถ์ปาเปเอเต - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไข่มุก - เดินเล่นบูเกนวิลพาร์ค และจัตุรัสไว
เอเต - ชมตลาดพื้นเมือง - จุดวีนัส Venus point - หลุมลาวา อาราโฮโฮ โบลว์โฮล - สวนวาอิปาฮิ - ถ้ ากรอตโต้ - พักโรงแรม 

วันที่15 สนามบินปาเปเอเต - บินภายในสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ นิวซีแลนด์ - บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล 

วันที่16 ถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ - ชมเมืองอ๊อคแลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ - หมู่บ้านพาร์แนล - พักโรงแรม 

วันที่17 ชมย่าน Queen street - สนามบินอ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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9 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพมหานคร 
16.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน B (แถว B) ประตูทางเข้าที่ 2 - 3 อาคารผู้โดยสาร   ขา

ออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.40 ชั่วโมง) 
 สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองอ๊อคแลนด ์
10 กุมภาพันธ์ 2562 อ๊อคแลนด์ - ปาเปเอเต 
12.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านรับกระเป๋าเพื่อเชคอินสายการ

บิน Air Tahiti Nui  
14.00 น. นําท่านเช็คอินสายการบิน Air Tahiti Nui เที่ยวบิน TN102 
 อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
16.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) สู่ สนามบินปาเปเอเต (PPT) โดยสายการบิน แอร์ตาฮิติ (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 4.50 ชั่วโมง)  
 ********* บนิข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมบีริการอาหารเย็นบริการบนเครื่องบิน 

เนื่องจากบินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลา ดังนั้นจะถึงสนามบนิปาเปเอเต ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  
 
 

9 กุมภาพันธ์ 2562 ปาเปเอเต (ตาฮีตี)  
22.25 น. เดินทางถึงสนามบินปาเปเอเต (Pepeete) เกาะตาฮีต ีเมืองหลวงของเฟรนช์โปลินีเซีย (French Polynesia) 
 นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Intercontinental Tahiti Resort and Spa Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 
10 กุมภาพันธ์ 2562 ปาเปเอเต (ตาฮีตี) - เชคอนิลงเรือส าราญ Oceania Cruise 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และใช้                   ของโรงแรม ให้ท่านได้ปรับเวลา และปรับ

ร่างกาย ก่อนการล่องเรือสู่หมู่เกาะต่างๆของเฟรนช์โพลินีเซีย หมู่เกาะอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ ได้ชื่อว่า “ไข่มุก
แห่งทะเลแปซิฟิกใต้” เป็นหมู่เกาะที่นักท่องเที่ยวยกย่องให้เป็นแดนสวรรค์ และได้รับการยกย่องว่า เป็นหมู่เกาะที่
มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นริมหาดสวย น้ําใส แลเห็นฝูงปลาแหวกว่าย  

13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) แห่งตาฮีตี เพื่อเชคอินขึ้นเรือส าราญ Oceania Marina 
Cruise 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
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หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผอ่นตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  
11 กุมภาพันธ์ 2562   เกาะโมโอเรอา (เฟรนช์โพลินีเซีย) 
05.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) สู่ท่าเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ โมโอเรอา (Moorea) 
 นําท่าน สัมผัสประสบการณ์ในการนั่งรถ 4 WD สําหรับการท่องเที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา (Moorea) เป็นเกาะหนึ่ง

ของหมู่เกาะโซไซเอตี อยู่ห่างจากเกาะตาฮีตี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 17 กิโลเมตร เกาะแห่งนี้ถูกค้นพบโดย
ชาวโพลินีเซียนเมื่อประมาณ ค.ศ. 1000 โดยชาวพื้นเมืองโพลินีเซียนโบราณ ได้อพยพมาทางน้ําเพ่ือหาดินแดนใหม่
โดยเรือแคนู และได้มาพบเกาะโมโอเรอา เกาะแห่งนี้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตายิ่ง  

 นําท่านขึ้นรถ 4WD ชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
พื้นเมือง เช่น การทําไร่สับปะรด ไร่วานิลา (ซึ่งเป็นรายได้เกษตรกรรมในการส่งออกของหมู่เกาะนี้) ตลอดจนไร่
ผลไม้ต่างๆ ทั้ง กล้วยหอม เกรปฟรุต เลมอน เป็นต้น  

 ได้เวลานําท่านเดินทางสู ่ยอดเขา เบลล์เวแดร์ (Belvedere) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งเกาะโมโอเรอา ท่านจะ
ได้เห็นวิวของ อ่าวคุ๊ก (Cook Bay) และ อ่าวโอปุโนฮู (Opunohu Bay) สะท้อนให้เห็นความงามน้ําทะเลสีเทอค
วอยซ์ ทอดยาวเป็นช้ันไล่ระดับสี ตัดกับผืนฟ้าสดใส สวยงามยิ่ง  

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภูเขามหัศจรรย์ (Magic Mountain) ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถ
เห็นวิวและความงามของเกาะแห่งนี้ในมุมสูง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บภาพความงามของหมู่เกาะโมโอเรอา 
ตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 
 

บ่าย นําท่านสัมผัสประสบการณ์การดําน้ําชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลแห่งหมู่เกาะโมโอเรอา โดยการสวมหมวกดํา
น้ําแบบเฮลเมท (Aquablue Exploration) ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินเล่นท่องโลกใต้ทะเล ชม
ความน่ารักของฝูงปลาหลากชนิดแห่งท้องทะเลแปซิฟิก เดินชมความงามของปะการังอันสมบูรณ์ที่ได้รับการ
อนุรักษ์อย่างดียิ่ง (เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด แนะนําให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ําไปด้วย) ท่านที่ว่ายน้ําไม่เป็นไม่ต้อง
กังวล เนื่องจากท่านสามารถสวมหมวกและเดินชมความงามใต้ท้องทะเล เฉกเช่นการเดินชมสวนนั่นเอง  

 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของทะเลสวย น้ําใส และ โลกใต้ทะเล จวบจนได้เวลานําท่านเดินทาง
กลับสู่เรือสําราญ (หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่น ชมความงามและความน่ารักของร้านค้าขายของที่ระลึก
มากมาย บริเวณท่าเรือและวอเตอร์ฟร้อนท์แห่งหมู่เกาะโมโอเรอา) 

http://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%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B5
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) สู่ท่าเทียบเรือ ราอีอาเตอา (Raiatea) 
12 กุมภาพันธ์ 2562 ราอีอาเตอา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea)  
  ราอีอาเตอา (Raiatea) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สอง (รองจากเกาะตาฮีตี) ของหมู่เกาะโซไซตี ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของดินแดนเฟรนช์โปลินีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มีเมืองหลักคืออูตูโรอา  
  นําท่านลงเรือเล็กเพื่อเดินทางสู่อีกด้านหนึ่งของเกาะ ราอีอาเตอา นั่นคือ เกาะตาฮาอา (Tahaa) ซึ่งเป็นแนวหาด

ทรายขาวที่โผล่พ้นผืนน้ําทะเลอันสวยงาม นอกเหนือจากแนวปะการังแล้ว ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ํามากมาย รวมถึง
ฟาร์มเลี้ยงหอยมุกดําอันเลื่องชื่อ นําท่านสัมผัสกรรมวิธีการผลิตและการเลี้ยงหอยมุกดําแห่งแปซิฟิกใต้ อีกทั้ง
บริเวณนี้ยังเป็นที่นิยมการดําน้ําดูปะการังและสัตว์ทะเลที่แสนน่ารัก  

  นําท่านเที่ยวชม ไร่วนิลา (Vanilla farm) ที่มีการปลูกวนิลาสําหรับส่งออกและที่เกาะตาฮาอาแห่งนี้ เป็นแหล่ง
ปลูกวนิลาขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย โดยเฉพาะวนิลาน้ําตาลทอง (Brown gold) ซึ่งเป็นวนิลา
พิเศษมีการปลูกมากที่สุดบนเกาะแห่งนี้ นําท่านเที่ยวชมความสวยงามของเกาะตาฮาอา พร้อมเก็บภาพความ
สวยงามและทัศนียภาพของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น 

 
บ่าย  อิสระให้ท่านได้ ดําน้ําดูปะการัง (Snorkeling) และ สัตว์ทะเลน่ารักต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้ เรียก

ได้ว่าเป็นเกาะที่มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก และ มีแนววงแหวนปะการังที่สมบูรณ์สวยงามอีกแห่งของ   
เฟร้นช์โพลีนีเซีย  ได้เวลานําท่านนั่งเรือเล็กกลับสู่ท่าเรือ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

23.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea) สู่ ท่าเทียบเรือโบรา โบร่า (Bora Bora) 
13 กุมภาพันธ์ 2562 โบรา โบร่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือโบราโบร่า (Bora Bora) 
  เกาะโบราโบร่า (Bora Bora Island) อีกหนึ่งเกาะปะการังที่ได้รับการขนานนามว่า "ราชินีแห่งหมู่เกาะทะเลใต้" 

โดยเกาะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโซไซเอตี (Society Islands) หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ในเขตเฟรนช์             

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B5%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%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%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/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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โปลินีเซีย (French Polynesia) ประเทศโพ้นทะเลของฝรั่งเศส เป็นเกาะปะการังที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อน มี
สภาพพื้นทะเลนิ่งเพราะมีปะการังล้อมรอบเกาะ นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่มีหาดทรายและท้องทะเลที่สวยงามมาก
แห่งหนึ่งของโลก บริเวณรอบๆลากูนของ  เกาะโบราโบร่ายังถือเป็นสถานที่ในฝันสําหรับการดําน้ําทั้งแบบสนอร์ก
เกิล และ สกูบา (ให้ท่านได้พักผ่อนและเที่ยวแบบสบายๆ เนื่องจากเรือจอดค้างที่โบรา โบร่า อีก 1 คืน) หากท่าน
ใดต้องการเดินเล่นบริเวณท่าเรือสามารถทําได้ และในการท่องเที่ยวเกาะโบรา โบร่าในช่วงบ่าย ท่านต้อง
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญก่อนเวลานัด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
13.00 น. นําท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถ 4 WD สําหรับการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม และสถานที่ทางประวัติศาสตร์บน

เกาะโบรา โบร่า นําท่านเยี่ยมชม 3 หมู่บ้าน และ 4 จุดชมวิวที่สําคัญบนเกาะโบรา โบร่า  
  นําท่านชม โบราณสถานมาราเอ หรือ วิหารมาราเอ (Marae Temple) เรียกได้ว่า เป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาว     

โพลินีเชียนโบราณ ที่ได้มีการย้ายถิ่นฐานโดยอาศัยการล่องเรือแคนู เพื่อเสาะแสวงหาแผ่นดินใหม่ เมื่อประมาณ 
1,000 ปีก่อนคริสตกาล        

  นําท่านเที่ยวชมภายในวิหารศักดิ์สิทธิ์มาราเอ จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ หินเต่า (Turtle Stone) ซึ่งเป็นหินที่มี
ลักษณะรูปร่างคล้ายกระดองเต่า ได้เวลานําท่านเที่ยวชมจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทัพอเมริกา ที่ได้ยกพล
ขึ้นบกและสร้างฐานทัพอเมริกันขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2   

  นําท่าน ชมปืนใหญ่ และยุทโธปกรณ์ ทางการทหารที่หลงเหลือเป็นอนุสรณ์บนเกาะแห่งนี ้

 
 นําท่านเดินทางสู ่ยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา โบร่า เพื่อชมทัศนียภาพและทะเลสาบต่างๆ ณ จุดสูงสุดแห่งนี้ได้รับ

การขนานนามจากชาวพื้นเมืองว่า “จุดสูงสุดของโลก” (Top of the World) ที่ซึ่งท่านสามารถชมความงามของ
เกาะทั้งทางด้านตะวันออก จด ด้านตะวันตก และความงามของทะเลสาบไล่ระดับสีสัน ลดหลั่น สวยงามยิ่ง อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนที่จะนําท่านมุ่งหน้าสู่ร้านค้าสินค้าแฮนด์เมด พ้ืนเมืองของชาวท้องถิ่น อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นบนหาดทราย หรือ เล่นน้ําตามอัธยาศัย 

18.00 น. นําท่านกลับสู่เรือสําราญ เพื่อเตรียมตัวทานอาหารค่ํา 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
14 กุมภาพันธ์ 2562 โบรา โบร่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
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09.00 น. นําท่าน ลงเรือเล็กมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบโบรา โบร่า (Bora Bora Lagoon) เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตใน
การว่ายน้ํากับปลาฉลามครีบดํา (Black tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน (Stingrays) พร้อมว่ายน้ําเก็บภาพ
ความน่ารักของสัตว์ใต้ท้องทะเลที่อาศัยในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลสาบแห่ง
เกาะโบรา โบร่า ที่ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลที่สวยที่สุดในโลก และครั้ งหนึ่ งในชีวิตที่ควรค่าต่อการมาเยือน                
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บภาความงามของเกาะโบรา โบร่า รวมถึงการว่ายน้ํา ดําน้ําดูปะการัง ที่เรียกได้ว่า 
“สวนปะการัง” ที่สวยงาม สมบูรณ์แบบของโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ  

 ได้เวลานําท่านนั่งเรือเล็กกลับไปยังท่าเรือ จากนั้นนําท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือ เพื่อเลือกซื้อของฝากและเก็บภาพ
ความประทับใจก่อนเรือออกจากท่าเรือโบรา โบร่า เกาะที่ได้การขนานนามว่า “สวยที่สุดในโลก” 

12.00 น. นําท่านกลับสู่เรือสําราญ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 

 
 

13.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือโบรา โบร่า (Bora Bora) สู่ ท่าเทียบเรือนูกูฮิวา (Nuku Hiva) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
15 กุมภาพันธ์ 2562 Cruising the South Pacific  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ  (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เ  ต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล ์คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเน  มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

16 กุมภาพันธ์ 2562 นูกูฮิวา  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้า              
ปลอดภาษีบนเรือ  (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
12.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ นูกูฮิวา (Nuku Hiva) 
บ่าย นําท่านเที่ยวชมธรรมชาติของเกาะนูกูฮิวา โดยนําท่าน สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นรถ 4WD แบบขบวนคาราวาน  มุ่ง

สู่ที่ราบไทปิไว (Taipivai Valley) หนึ่งในโบราณสถานที่ที่สมบูรณ์ที่สุดบนเกาะ Marquesas ผ่านชมธรรมชาติและ
แวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวต่างๆ ระหว่างทางท่านสามารถเห็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวพื้นเมืองโบสถ์ และวัดโบราณ
ต่างๆ  รวมถึงวิวฝั่งทะเลและอ่าวที่สวยงามจากการนั่งรถเลียบชายฝั่ง จากนั้นมีเวลาให้ท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่น
เพื่อเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

17.00 น. นําท่านกลับสู่เรือสําราญ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

17 กุมภาพันธ์ 2562 นูกูฮิวา  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. นําท่าน สัมผัสประสบการณ์ การดําน้ําดูปะการังแบบ Snorkeling เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตในการ

ว่ายน้ํากับปลาฉลามครีบขาว (White tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน (Stingrays) หรือหากโชคดีท่านจะได้
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เห็นปลาวาฬออก้า (Orca Whales) ซึ่งมีพบเห็นได้บริเวณเกาะแห่งนี้ ให้ท่านได้ว่ายน้ําเก็บภาพความน่ารักของ
สัตว์ใต้ท้องทะเลที่อาศัยในบริเวณนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลแสนสวยแห่งเกาะนูกูฮิวา ที่ได้ชื่อ
ว่าเป็นทะเลที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเฟร้นช์ โพลีนีเซีย และครั้งหน่ึงในชีวิตที่ควรค่าต่อการมาเยือน อิสระให้ท่าน
ได้พักผ่อนและเก็บภาความงามของเกาะ รวมถึงการว่ายน้ํา ดํานํ้าดูปะการัง  
ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่เรือสําราญ 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเรือสําราญ 
บ่าย นําท่าน เข้าชมความงามของโบสถ์นอร์เทอร์ดามแห่งเกาะนูกูฮิวา (The Notre dame Cathedral) หรือที่รู้จักใน

นาม Taiohae Cathedral   จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า และ เดินเล่นบริเวณท่าเรือ ซึ่งมีสินค้าและชองที่
ระลึกวางขายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ หรือท่านจะเดินเล่น เล่นน้ํา ตามแนวชายหาด ได้ตามอัธยาศัย  

17.00 น. นําท่านกลับสู่เรือสําราญ 
18.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือนูกูฮิวา (Nuku Hiva) สู่ ท่าเทียบเรือฟาการาวา (Fakarava) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
18 กุมภาพันธ์ 2562 Cruising the South Pacific  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่ นในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ  (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เ  ต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล ์คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเน  มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

19 กุมภาพันธ์ 2562 ฟาการาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ฟาการาวา (Fakarava) 
  เกาะฟาการาวาเป็นเกาะปะการังวงแหวนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะตูอาโมตูในเขตเฟรนช์โปลินีเซีย ( French 

Polynesia) ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ เกาะมีรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม 
ยาว 60 กิโลเมตร กว้าง 21 กิโลเมตร เกาะมีลากูนพื้นที่ 1,112 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเกาะฟาการาวาได้
กลายเป็นแหล่งดําน้ําลึกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังเป็นแหล่งดําน้ําที่ติดอันดับ TOP dive ของโลกอีกด้วย 
นําท่านเที่ยวชมเมืองที่ต้ังอยู่บนเกาะแห่งนี้  

  นําท่านชม ประภาคารโทคาปา (Tokapa) ประภาคารที่เก่าแก่และสําคัญของเกาะ  
  จากนั้นชม โบสถ์ปะการัง (Coral Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจําเมือง นําท่านเดินเที่ยวชมความงามภายในหมู่บ้าน

ที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้เป็นมรดกโลกในการอนุรักษ์สัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
นกนานาชนิด แนวปะการัง และ สัตว์ท้องทะเลหายากมากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
บ่าย  นําท่าน ดํานํ้าชมปะการังอันแสนอุดมสมบูรณ ์ซึ่งหากโชคดีท่านอาจได้พบกับปลาฉลามสีเทา และปลากระเบนราหู

ที่อาจผ่านเข้ามาให้เห็นในบางครั้ง   นอกจากนี้แล้วท่านยังจะได้สนุกสนานไปกับการนอนอาบแดดริมชายหาดขาว
สะอาด หรือ เดินเล่นในท้องทะเล ข้ามจากอีกเกาะไปอีกเกาะ อันเป็นแนวปะการังวงแหวน เก็บภาพความอัศจรรย์
ในการรังสรรค์ “สวรรค์บนดิน” ของธรรมชาติที่หาที่ใดเปรียบได้ ธรรมชาติที่สวยงามยากแก่การมาเยือนและ
สัมผัส 
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16.00 น. นําท่านกลับสู่เรือสําราญ 
17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือฟาการาวา (Fakarava) สู่ ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
20 กุมภาพันธ์ 2562 รังกิโรอา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) 
  นําท่าน ลงเรือเล็ก (Private boat) เพื่อเดินทางมุ่งสู่ทางตอนใต้ของเกาะ อันเป็นที่ตั้งของกําแพงปะการัง        

(Coral Wall) ที่เกิดจากการทับถมของฟอสซิลนับล้านปี เกิดเป็นแนวกําแพงปะการังธรรมชาติ ทอดยาวในท้อง
ทะเล และที่แห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลนานาชนิด รวมถึงดอกไม้ทะเล ปลาปะการัง และอื่นๆอีกมากมาย แนว
ปะการังแห่งนี้เรียกได้ว่า เป็นแนวกําแพงปะการังที่มีค่ายิ่งของดินแดนเฟรนช์โปลินีเชีย เนื่องจากต้องใช้เวลานับ
ล้านปีที่ธรรมชาติสามารถรังสรรค์ขึ้นมาได้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งและ
หากท่านต้องการชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล ท่านสามารถดําน้ําดูความสวยงามของแนวปะการัง และสัตว์น้ํา
นานาชนิดได้ที่นี่ ที่ซึ่งปะการังมีความสมบูรณ์มากที่สุด   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น BBQ lunch 
บ่าย  นําท่านกลับสู่ท่าเรือใหญ่ เพื่อให้ท่านได้เที่ยวชมความน่ารักของหมู่บ้านบนเกาะรังกิโรอา ทั้งในเขตเมืองอันเป็น

ที่ตั้งของสถานที่ราชการต่างๆ โบสถ์ประจําเมือง และ ร้านค้า ขายของที่ระลึก ตลอดจนหาดทรายขาวสะอาดตา
ทอดยาวสุดลูกตา ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความน่าประทับใจของเกาะรังกิโรอา ก่อนนําท่านกลับขึ้น
เรือสําราญ 

 16.00 น. นําท่านกลับสู่เรือสําราญ 
17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) สู่ ท่าเทียบเรือ ฮูอาฮีเน (Huahine) 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
21 กุมภาพันธ์ 2562  ฮูอาฮีเน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ฮูอาฮีเน (Huahine)   
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09.00 น. นําท่านเดินทางชม เกาะโพเอ (Poe Island) โดยนั่งเรือแคนูติดมอเตอร์ เพื่อชมธรรมชาติรอบๆเกาะอันสวยงาม   
นําท่านแวะดําน้ําชมปะการัง ณ จุดดําน้ําต้ืน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสวนปะการังของเกาะ (Coral Garden)   

 จากนั้น     นําท่าน แวะให้อาหารปลาไหลตาสีฟ้า (Blue Eyed eels) ปลาไหลน้ําจืดที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในเกาะนี้ ได้
เวลานําท่านชมฟาร์มไข่มุกแห่งเดียวของเกาะฮูอาฮีเน โดยไกด์จะให้ความรู้ถึงวิธีการทําฟาร์มไข่มุก ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
จนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยวไข่มุกดําที่มีราคาแพง  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย นําท่านเดินชมธรรมชาติเลียบชายฝั่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะโพเอ (Poe Island)                

ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ จากนั้นนําท่านเที่ยวชมหมู่บ้านและร้านค้าบริเวณท่าเรือ หรือ หากท่าน
ต้องการเล่นน้ําอําลา หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย ก็สามารถทําได้เช่นกัน เนื่องจากบริเวณนี้มีหาดทรายและน้ําทะเล
สวยงามเช่นเดียวกัน ท่านสามารถเดินเล่นพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย แต่ต้องขึ้นเรือก่อนเวลา 17.30 น. 

18.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรอืฮูอาฮีเน (Huahine) มุ่งสู ่ท่าเทียบเรือ ตาฮีตี (Tahiti) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ําวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจาก

เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปต้ังแต่กลางดึก และบัญชคี่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้
ท่านตรวจเชค็ก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านทีต่้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ทา่นเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

22 กุมภาพันธ์ 2562 ตาฮีตี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ตาฮีต ี(Tahiti)   
  นําท่านเชคเอาท์จากเรือสําราญ และรับกระเป๋าเดินทาง 
09.30 น. นําท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือ หรือ วอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่งมีสินค้าของที่ระลึกวางจําหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ 

นําท่านเที่ยวชมเกาะตาฮีตี (Tahiti) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของหมู่เกาะวินด์เวิร์ดของเฟรนช์โปลินีเซีย ตั้งอยู่
ในหมู่เกาะโซไซตีมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในเฟรนช์โปลินีเซีย มีเมืองหลวงคือเมือง
ปาเปเอเต ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ  

  นําท่านเที่ยวชมเมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮีตี โดยเริ่มจากตลาดเก่าแก่ของเมือง ที่มีการนําข้าวของ ผักและ
ผลไม้มาวางขาย จากนั้นนําท่าน เข้าชมโบสถ์ปาเปเอเต (Cathedral of Papeete) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจําเมือง  

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%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
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%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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  นําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไข่มุก (Pearl Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงไข่มุกทะเลแปซิฟิก และ การนํา
ไข่มุกมาทําเครื่องประดับต่างๆมากมาย ท่านจะได้เห็นวิถีการพัฒนาและการออกแบบเครื่องประดับอันหลากหลาย 
นําท่านเดินเล่นบริเวณ บูเกนวิลพาร์ค (Bougainville Park) และจัตุรัสไวเอเต (Vai’ete Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มี
สีสันและความสนุกสนานอย่างมากในเวลาค่ําคืน (แนะนํา หากท่านทานอาหารค่ําเสร็จแล้ วควรมาเดินเล่นผ่อน
คลายอิริยาบถ และเดินชมสีสันยามค่ําคืนของตาฮีตีได้ในบริเวณนี้)  

  นําท่านเดิน ชมตลาดพื้นเมือง (Le Marche) ซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของตาฮีตี มีสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรม
พื้นบ้านจัดแสดงและจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือ ที่มีความยาวตั้งแต่ท่าเรือ
เฟอร์รี่ อันเป็นจุดจอดเรือสําหรับการโดยสารไปยังหมู่เกาะอ่ืนๆ ไปจนถึงสวนพฤกษศาตร์แห่งตาฮีตี  

  ***แนะนําให้ท่านเดินชม และถ่ายรูปกับพืชพันธุ์แปลกตา นานาชนิดที่ปลูกในสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์
แห่งเกาะตาฮีต*ี** 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย   นําท่านเดินทางสู่ จุดวีนัส (Venus point) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซึ่งเป็นจุดที่

กัปตันเจมส์ คุ๊ก ได้ทําการทอดสมอเรือและค้นพบหมู่เกาะตาฮีตี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพต้นกําเนิดทาง
ประวัติศาสตร์ ในการค้นพบหมู่เกาะตาฮีตีครั้งแรกของชาวยุโรป  

  ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ อาราโฮโฮ โบลว์โฮล (Arahoho Blow Hole) ซึ่งเป็นหลุมลาวา อันเกิดจากการไหลของ
ลาวาลงสู่ทะเล ทําให้เกิดช่องว่างขึ้น เมื่อน้ําทะเลซัดเข้าสู่ช่องดังกล่าวเกิดเป็นน้ําพุฉีดขึ้นท้องฟ้า อิสระให้ท่ านได้
ถ่ายรูปและเก็บภาพความน่าประทับใจตามอัธยาศัย  

  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนวาอิปาฮิ (Vaipahi garden) ซึ่งเป็นสวนป่าที่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติมากมาย รวมถึง
น้ําตกสายเล็กๆ ที่สวยงามแห่งเกาะตาฮีตี อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

  ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ ถ้ํากรอตโต้ (Grotto cave) ซึ่งเป็นถ้ําที่เกิดจากกัดเซาะของน้ําทะเล บริเวณเขต มาราเอ 
(Maraa) ให้ท่านได้ถ่ายรูปถ้ํากรอตโต้แห่งเกาะตาฮิติ ตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Intercontinental Tahiti Resort and Spa Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 
23 กุมภาพันธ์ 2562 ตาฮีตี - อ๊อคแลนด์ 
06.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินปาเปเอเต 
08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินปาเปเอเต (PPT) สู่สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) นิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบิน TN101            

(ใช้เวลาบิน 6.10 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน 
********* บนิข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมบีริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน 
24 กุมภาพันธ์ 2562 ตาฮีตี - อ๊อคแลนด์ 
12.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด ์(AKL) เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์  

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายนวิซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นําเข้า อาหารสด และพืชผัก) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลอง กุ้งมังกร และ เป๋าฮ้ือทะเลใต้ 
บ่าย นําท่านเที่ยว ชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและ

การค้าที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ ( The City of Sails) มี
อ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบอยู่หลายแห่ง  

  นําท่าน ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ๊อคแลนด์ 
สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน สิงหาคม ค.ศ.1997 หอคอย
ยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ  

  ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพาร์แนล (Parnell Village) ซึ่งห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 2-3 กิโลเมตร 
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งมี เอกลักษณ์กลิ่นอายของความเป็นสมัยเก่าให้เห็นอยู่ ตึกเก่าสไตล์โคโลเนียล ทางเท้าปูลาด
ด้วยอิฐ เป็นแหล่งรวม ร้านอาหารและคาเฟ่เก๋ๆ อยู่ตลอดถนนรวมทั้งในซอกซอย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตาม 

 อัธยาศัย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sky City Auckland Hotel **** หรือเทียบเทา่  
 
25 กุมภาพันธ์ 2562 อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา ชมสะพานฮาร์เบอร์ นําท่านผ่าน ชมย่าน                     

Queen street ที่เป็นถนนสายสําคัญย่านการค้าและตึกสําคัญของเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก                 
ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย  ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ 

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย*** 
14.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ส โดยเที่ยวบินที่ TG 492 
 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชั่วโมง)  
20.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการ  (บาท ต่อทา่น) งดแถมกระเป๋า / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 9-25 กุมภาพันธ์ 2562 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ ่1 ท่าน (ห้องพัก Balcony) 299,900 

พักเด่ียวเพ่ิมท่านละ (ห้องพักแบบ Balcony) 140,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี (ไม่เสรมิเตียง - พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ห้อง Balcony) 279,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร ์(เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TG เท่านั้น) 
เริ่มต้นทีท่่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

85,000 - 100,000 

กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย TG เส้นทาง: BKK-AKL-BKK) หักคา่ตั๋ว 20,000 

กรณีมีวีซ่านิวซแีลนด์อยู่แล้ว หักค่าวีซ่านิวซีแลนด ์ 3,000 

หากท่านใดตอ้งการอยูเ่ที่ยวต่อนิวซีแลนด์ ให้แจ้งทางทัวร์ เพื่อท าการขอเลื่อนเทีย่วบินขากลับ 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยนืยันเท่าน้ัน (คิด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) ** 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคนืเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย และ แอร์ตาฮิต ิ(กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกนิ 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, 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 
 ค่าที่พักตลอดการเดนิทาง (พักห้องคู่ แบบมีระเบียง Balcony Cabin) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ามระบุ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ (วีซ่ากลุ่ม) และ ค่าวีซ่า สําหรับเข้าหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบกลุ่ม (เข้า-ออกครั้งเดียว) หากท่านต้องการยื่นเดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชําระเพิ่ม 3,000 บาท 
 ค่า Gratuities ของทางเรือ วันละ 16 USD x 12 วัน = USD 192 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด (ลูกค้าช าระบนเรือ) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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ค าอธบิาย ประเภทวีซ่า 
วีซ่าครอบครัว:  สําหรับครอบครัว พ่อ, แม่, ลูก อายุต่ํากว่า 18 ปี นามสกุลเดียวกัน ไม่เกิน 3 ท่าน 

                      หรือ สามี และภรรยาที่มีทะเบียนสมรส  หากไม่มทีะเบียนสมรสสามารถใช้สูติบัตรบุตรแทนได ้

วีซ่ากรุ๊ป: สําหรับผู้เดินทางที่ไป-กลับพร้อมคณะ จะไม่มีประทับตราวีซ่าติดในเล่มหนังสือเดินทาง และต้องยื่นวีซ่าพร้อมกัน 3 ท่าน 

ขึ้นไป 

วีซ่าเดี่ยว: สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หรือต้องการให้มีประทับตราวีซ่าติดเล่มหนังสือเดินทาง  

การช าระเงิน  
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนบัจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ที่ไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้
ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 95 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 105 
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรือสําราญ) 
หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
ใด ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จา่ย)  
* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50% 
* ยกเลิก 30-89 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามดัจําเต็มจํานวน 
* ยกเลิก 1-29 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จา่ยเต็มจํานวน 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพื่อทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทําการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 
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 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ และไม่คืนทกุกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์

ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นัน้
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้งพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

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

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซื้อสนิค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักสว่นที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  
 

ผู้เดนิทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวซี่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 
จะต้องช าระคา่เดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 บรษิัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง

กลับประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน  

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า  
(ขอเอกสารทั้งหมด 2 ชุด เพราะยืน่ วีซ่ากลุ่มนิวซีแลนด์ และ วีซ่าเฟรนซ์โปลินีเซีย) 

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 2 เดือน) 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังน้ันถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพ่ือขอยื่น 

วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอ้ใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม   

 
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตอ้งเป็นพื้นสขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใช้ไม่ได้) ห้าม

สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าทีเ่คยได)้  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณผีู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บดิาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบชุื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีที่ศึกษา  
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11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวซี่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมดุและสําเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

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

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

 
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

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

ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

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

รับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 

(สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณ ีโปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรอืฝากประจําเท่าน้ัน) 

 
  


