18 วัน แกรนด์ ทัวร์ โบรา โบร่ า และหมู่เกาะเฟร้ นช์ โพลีนีเซีย
(Bora Bora and French Polynesia)

5 - 22 มีนาคม 2561

319,900 บาท

(พักห้ องระเบียงส่ วนตัวทุกห้ อง Balcony Cabin พร้ อม Internet ฟรีทุกห้ อง)
จองและมัดจําก่อน 15 กันยายน 2560........ ลดทันที 20,000 บาท... (หมดโปรโมชั่นไม่ มีส่วนลด)

สุ ดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุ ดๆ) ... เที่ยว หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เฟรนช์ โปลินีเซีย

ตาฮีตี – โมโอเรอา – ราโรอา – โบรา โบร่ า – นูกฮู ิวา – ฟาการาวา – รังกิโรอา – ราอีอาเตอา – ฮูอาฮีเน
(พิเศษ....ทริปนี้ เพิม่ เที่ยว เกาะ นูกฮู ิวา....อีกเกาะสวย ที่น้อยครั้ งจะมีไปเยือน)

(พักห้ องระเบียงส่ วนตัวทุกห้ อง Balcony Cabin พร้ อม Internet ฟรีทุกห้ อง)
(หมู่เกาะเฟรนช์ โปลินเี ซีย ที่ได้ ชื่อว่ า...หมู่เกาะที่สวยที่สุดในโลก)

ตาฮีตี – โมโอเรอา – ราโรอา – โบรา โบร่ า – นูกฮู ิวา – ฟาการาวา – รังกิโรอา – ราอีอาเตอา – ฮูอาฮีเน
(พิเศษ....ทริปนี้ เพิม่ เที่ยว เกาะ นูกฮู ิวา....อีกเกาะสวย ที่น้อยทริปจะมีไปเยือน)

ประเภทห้ องพัก Oceania Marina – Luxury Cruise

ห้ องพักแบบมีระเบียง Balcony

(เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )

18 วัน แกรนด์ ทัวร์ โบรา โบร่ า และหมู่เกาะเฟร้ นช์ โพลีนีเซีย
5 มีนาคม 2561
16.00 น.
18.45 น.

กรุงเทพมหานคร

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน B (แถว B) ประตูทางเข้าที่ 2 - 3 อาคารผูโ้ ดยสาร ขาออก
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.40 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองอ๊อคแลนด์

6 มีนาคม 2561

อ๊ อคแลนด์

12.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์
(กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นาํ เข้า อาหารสด และพืชผัก)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลอง กุง้ มังกร และ เป๋ าฮื้อทะเลใต้

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมและ
การค้าที่สาํ คัญที่สุดและที่สาํ คัญเป็ นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรื อใบ ( The City of Sails) มี
อ่าวจอดเรื อที่สมบูรณ์แบบอยูห่ ลายแห่ง นําท่านขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที่สูงถึง 328 เมตรโดด
เด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่างามของ อ๊อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็ นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิ ด
ให้บริ การตั้งแต่เดือน สิงหาคม ค.ศ.1997 หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ สกายซิต้ ีคอมเพล็กซ์
ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรี ยกได้วา่ มี
ครบทุกอย่างไว้คอยให้บริ การ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นพาร์แนล (Parnell Village) ซึ่งห่างจากใจกลาง
เมืองประมาณ 2-3 กิโลเมตร เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ซึ่งมี เอกลักษณ์กลิ่นอายของความเป็ นสมัยเก่าให้เห็นอยู่ ตึกเก่า
สไตล์โคโลเนียล ทางเท้าปูลาดด้วยอิฐ เป็ นแหล่งรวม ร้านอาหารและคาเฟ่ เก๋ ๆ อยูต่ ลอดถนนรวมทั้งในซอก
ซอย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Sky City Auckland Hotel **** หรือเทียบเท่ า

7 มีนาคม 2561 อ๊ อคแลนด์ – ปาเปเอเต (ตาฮีตี) ถึงสนามบินปาเปเอเตใน วันที่ 6 มีนาคม 2561
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

07.00 น.
09.55 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินอ๊อคแลนด์ เพือ่ เชคอิน
ออกเดินทางจาก สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) สู่ สนามบิน ปาเปเอเต (PPT) โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์
เที่ยวบินที่ NZ 040 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.50 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

15.55 น.

คํ่า

เนือ่ งจากบินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลา ดังนั้นจะถึงสนามบินปาเปเอเต ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

เดินทางถึงสนามบินปาเปเอเต (Pepeete) เกาะตาฮีตี เมืองหลวงของเฟรนช์โปลินีเซีย (French Polynesia)
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย และใช้สิ่งอํานวยความสะดวก ของโรงแรม
ให้ท่านได้ปรับเวลาและปรับร่ างกาย ก่อนการล่องเรื อสู่หมู่เกาะต่างๆของเฟรนช์โพลินีเซีย หมู่เกาะอาณานิคม
ของฝรัง่ เศสทีไ่ ด้ช่ือว่า “ไข่มุกแห่งทะเลแปซิฟิกใต้ ” เป็ นหมู่เกาะที่นกั ท่องเที่ยวยกย่องให้เป็ นแดนสวรรค์ และ
ได้รบั การยกย่องว่า เป็ นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นริ มหาดสวย นํ้า
ใส แลเห็นฝูงปลาแหวกว่าย
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Tahiti Pearl Beach Resort **** หรือเทียบเท่ า

7 มีนาคม 2561 ปาเปเอเต (ตาฮีตี) – เชคอินลงเรือสํ าราญ Oceania Cruise
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมเกาะตาฮีตี (Tahiti) เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของหมู่เกาะวินด์เวิร์ดของเฟรนช์โปลินีเซีย ตั้งอยู่
ในหมู่เกาะโซไซตี มหาสมุทรแปซิฟิก ใต้ เป็ นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในเฟรนช์โปลินีเซีย มีเมืองหลวงคือ
เมืองปาเปเอเต ซึ่งตั้งอยูท่ างชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ นําท่านเทีย่ วชมเมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮีตี โดย

เริ่ มจาก ตลาดเก่าแก่ของเมือง ที่มีการนําข้าวของ ผั กและผลไม้มาวางขาย นําท่าน เข้าชมโบสถ์ปาเปเอเต
(Cathedral of Papeete) ซึ่งเป็ นโบสถ์ประจําเมือง จากนั้นนําท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ไข่มุก (Pearl Museum) ซึ่งเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ที่จดั แสดงไข่มุกทะเลแปซิฟิก และ การนําไข่มุกมาทําเครื่ องประดับต่างๆมากมาย ท่านจะได้เห็นวิถี
การพัฒนาและการออกแบบเครื่ องประดับอันหลากหลาย
13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรื อปาเปเอเต (Papeete) แห่งตาฮีตี เพื่อเชคอินขึน้ เรือสํ าราญ Oceanea Marina Cruise

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

8 มีนาคม 2561 เกาะโมโอเรอา (เฟรนช์ โพลินีเซีย)
04.00 น.
เช้า
08.00 น.

เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อปาเปเอเต (Papeete) สู่ท่าเทียบเรื อ โมโอเรอา (Moorea)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญเทียบท่า ณ ท่าเรื อ โมโอเรอา (Moorea)
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ในการนัง่ รถ 4 WD สําหรับการท่องเทีย่ วรอบเกาะโมโอเรอา (Moorea) เป็ นเกาะ
หนึ่งของหมู่เกาะโซไซเอตี อยูห่ ่างจากเกาะ ตาฮีตี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 17 กิโลเมตร เกาะแห่งนี้ถูก
ค้นพบโดยชาวโพลินีเซียนเมื่อประมาณ ค.ศ. 1000 โดยชาวพื้นเมืองโพลินีเซียนโบราณ ได้อพยพมาทางนํ้าเพือ่
หาดินแดนใหม่โดยเรื อแคนู และได้มาพบเกาะโมโอเรอา เกาะแห่งนี้มีภมู ิทศั น์ทส่ี วยงามแปลกตายิง่ นําท่านขึ้น
รถ 4WD เพือ่ ขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟ ชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสกับวิถีชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องชาวพื้นเมือง เช่น การทําไร่ สบั ปะรด ไร่ วานิลา (ซึ่งเป็ นรายได้เกษตรกรรมในการส่งออกของ
หมู่เกาะนี้ ) ตลอดจนไร่ ผลไม้ต่างๆ ทั้ง กล้วยหอม เกรปฟรุ ต เลมอน เป็ นต้น ไ ด้เวลานําท่านเดินทางสู่ยอดเขา
เบลล์เวแดร์ (Belvedere) ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งเกาะโมโอเรอา ท่านจะได้เห็นวิวของ อ่าวคุก๊ (Cook
Bay) และ อ่าวโอปุโนฮู (Opunohu Bay) สะท้อนให้เห็นความงามนํ้าทะเลสีเทอควอยซ์ ทอดยาวเป็ นชั้นไล่
ระดับสี ตัดกับผืนฟ้ าสดใส สวยงามยิง่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ภเู ขามหัศจรรย์ (Magic Mountain) ซึ่งเป็ นจุดชม
วิวสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถเห็นวิวและความงามของเกาะแห่งนี้ในมุมสูง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและ
เก็บภาพความงามของหมู่เกาะโมโอเรอา ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านสัมผัส ประสบการณ์การดํานํ้าชมความงามของโลกใต้ทอ้ งทะเล แห่งหมู่เกาะโมโอเรอา โดยการสวม
หมวกดํานํ้าแบบเฮลเมท (Aquablue Exploration) ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ใหม่ในการเดินเล่นท่องโลกใต้
ทะเล ชมความน่ารักของฝูงปลาหลากชนิดแห่งท้องทะเลแปซิฟิก เดินชมความงามของปะการัง อัน สมบูรณ์ที่
ได้รบั การอนุรกั ษ์อย่างดียงิ่ (เป็ นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด แนะนําให้ท่านเตรี ยมชุดว่ายนํ้าไปด้วย ) ท่านที่วา่ ยนํ้า
ไม่เป็ นไม่ตอ้ งกังวล เนื่องจากท่านสามารถสวมหมวกและเดินชมความงามใต้ทอ้ งทะเล เฉกเช่นการเดินชมสวน
นัน่ เอง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของทะเลสวย นํ้าใส และ โลกใต้ทะเล จวบจนได้เวลานํา
ท่านเดินทางกลับสู่เรื อสําราญ (หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่น ชมความงามและความน่ารักข องร้านค้าขาย
ของทีร่ ะลึกมากมาย บริ เวณท่าเรื อและวอเตอร์ฟร้อนท์แห่งหมู่เกาะโมโอเรอา)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ หรื อ หากท่านต้องการเดินเล่น
บริ เวณท่าเรื อยามคํ่าคืน เพือ่ สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวติ แบบไนท์ไลฟ์ ท่านต้องขึ้นเรื อก่อนเวลา 22.00 น.

17.00 น.

เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ โมโอเรอา (Moorea) สู่ท่าเทียบเรื อ ราโรอา (Raroia)

9 มีนาคม 2561 ราอีอาเตอา
เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อราอีอาเตอา (Raiatea)
ราอีอาเตอา (Raiatea) เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับที่สอง (รองจากเกาะ ตาฮี ตี) ของหมู่เกาะโซไซตี ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของดินแดน เฟรนช์โปลินีเซีย ในมหาสมุทรแปซิฟิก ใต้ มีเมืองหลักคือ อูตโู รอา นําท่านลงเรื อเล็ก เพือ่
เดินทางสู่อีกด้านหนึ่งของเกาะ ราอีอาเตอา นัน่ คือเกาะ ตาฮาอา (Tahaa) ซึ่งเป็ นแนวหาดทรายขาวทีโ่ ผล่พน้ ผืน
นํ้าทะเลอันสวยงาม นอกเหนือจากแนวปะการังแล้ว ยังเป็ นทีอ่ ยูข่ องสัตว์น้ าํ มากมาย รวมถึงฟาร์มเลี้ยงหอยมุก
ดําอันเลื่องชื่อ นําท่านสัมผัสกรรมวิธีการผลิตและการเลี้ยงหอยมุกดําแห่งแปซิฟิกใต้ อีกทั้งบริ เวณนี้ยงั เป็ นที่
นิยมการดํานํ้าดูปะการั งและสัตว์ทะเลที่แสนน่ารัก นําท่านเทีย่ วชม ไร่ วนิลา (Vanilla farm) ที่มีการปลูกวนิลา
สําหรับส่งออกและที่เกาะตาฮาอาแห่งนี้ เป็ นแหล่งปลูกวนิลาขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย

โดยเฉพาะวนิลานํ้าตาลทอง (Brown gold) ซึ่งเป็ นวนิลาพิเศษมีการปลูกมากที่สุดบนเกาะแห่งนี้ นําท่านเทีย่ วชม
ความสวยงามของเกาะตาฮาอา พร้อมเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว บนชายหาด (BBQ on the beach)

บ่าย

อิสระให้ท่านได้ดาํ นํ้าดูปะการัง (Snorkeling) และ สัตว์ทะเลน่ารักต่างๆที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณหมู่เกาะแห่งนี้ เรี ยก
ได้วา่ เป็ นเกาะที่มีสตั ว์ทะเลอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก และ มีแนววงแหวนปะการังที่สมบูรณ์สวยงามอีกแห่ง
ของเฟร้นช์โพลีนีเซีย ได้เวลานําท่านนัง่ เรื อเล็กกลับสู่ท่าเรื อ นําท่านเที่ยว ชมตัวเมืองอูตโู รอา (Uturoa) ซึ่งเป็ น
เมืองหลวงของเกาะราอีอาเตอา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อราอีอาเตอา (Raiatea) สู่ ท่าเทียบเรื อโบรา โบร่ า (Bora Bora)

22.00 น.

10 มีนาคม 2561

โบรา โบร่ า

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อโบราโบร่ า (Bora Bora)
เกาะโบราโบร่ า (Bora Bora Island) อีกหนึ่งเกาะปะการังที่ได้รับการขนานนามว่า "ราชินีแห่งหมู่เกาะทะเลใต้ "
โดยเกาะเป็ นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโซไซเอตี (Society Islands) หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ในเขตเฟรนช์
โปลินีเซีย (French Polynesia) ประเทศโพ้นทะเลของฝรั่งเศส เป็ นเกาะปะการังที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่ าเขตร้อน มี
สภาพพืน้ ทะเลนิ่งเพราะมีปะการังล้อมรอบเกาะ นอกจากนี้ ยงั เป็ นเกาะที่มีหาดทรายและท้องทะเลที่สวยงามมาก
แห่งหนึ่งของโลก บริ เวณรอบๆลากูนของ เกาะโบราโบร่ า ยังถือ เป็ นสถานที่ในฝันสําหรับการดํานํ้าทั้งแบบ
สนอร์กเกิล และ สกูบา (ให้ท่านได้พกั ผ่อนและเที่ยวแบบสบายๆ เนื่องจากเรื อจอดค้างที่โบรา โบร่ า อีก 1 คืน)
หากท่านใดต้องการเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อสามารถทําได้ และในการท่องเที่ยวเกาะโบรา โบร่ าในช่วงบ่าย ท่าน
ต้องรับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสําราญก่อนเวลานัด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

13.00 น.

นําท่านสัมผัสประสบการณ์นงั่ รถ 4 WD สําหรับการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและสถานที่ทางประวัติศาสตร์บน
เกาะโบรา โบร่ า นําท่านเยีย่ มชม 3 หมู่บา้ น และ 4 จุดชมวิวที่สาํ คัญบนเกาะโบรา โบร่ า นําท่านชมโบราณสถาน
มาราเอ หรื อ วิหารมาราเอ (Marae Temple) เรี ยกได้วา่ เป็ นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวโพลินีเชียนโบราณ ที่ได้มีการ
ย้ายถิ่นฐานโดยอาศัยการล่องเรื อแคนู เพือ่ เสาะแสวงหาแผ่นดินใหม่ เมื่อประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล นํา
ท่านเที่ยวชมภายในวิหารศักดิ์สิทธิ์มาราเอ จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ หินเต่า (Turtle Stone) ซึ่งเป็ นหินที่มี
ลักษณะรู ปร่ างคล้ายกระดองเต่า ได้เวลานําท่านเที่ยวชมจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทัพอเมริ กา ที่ได้ยกพล
ขึ้นบกและสร้างฐานทัพอเมริ กนั ขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นําท่าน ชมปื นใหญ่และยุทโธปกรณ์ ทาง
การทหารทีห่ ลงเหลือเป็ นอนุสรณ์บนเกาะแห่งนี้

นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา โบร่ า เพือ่ ชมทัศนียภาพและทะเลสาบต่างๆ ณ จุดสูงสุดแห่งนี้
ได้รับการขนานนามจากชาวพื้นเมืองว่า “จุดสูงสุดของโลก ” (Top of the World) ที่ซ่ ึงท่านสามารถชมความงาม
ของเกาะทั้งทางด้านตะวันออก จด ด้านตะวันตก และความงามของทะเลสาบไล่ระดับสีสนั ลดหลัน่ สวยงามยิง่
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนที่จะนําท่านมุ่งหน้าสู่ร้านค้าสินค้าแฮนด์เมด พื้นเมืองของชาวท้องถิ่น
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนหาดทราย หรื อ เล่นนํ้าตามอัธยาศัย
18.00 น.

นําท่านกลับสู่เรื อสําราญ เพือ่ เตรี ยมตัวทานอาหารคํ่า

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

11 มีนาคม 2561
เช้า
09.00 น.

โบรา โบร่ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
นําท่านลงเรื อเล็กมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบ โบรา โบร่ า (Bora Bora Lagoon) เพือ่ สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวติ
ในการว่ายนํ้ากับปลาฉลามครี บดํา (Black tip Shark) และให้อาหาร ปลากระเบน (Stingrays) พร้อมว่ายนํ้าเก็บ
ภาพความน่ารักของสัตว์ใต้ทอ้ งทะเลทีอ่ าศัยในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลสาบ

แห่งเกาะโบรา โบร่ า ที่ได้ชื่อว่าเป็ นทะเลที่สวยที่สุดในโลก และครั้งหนึ่งในชีวติ ที่ควรค่าต่อการมาเยือน อิสระ
ให้ท่านได้พกั ผ่อนและเก็บภาความงามของเกาะโบรา โบร่ า รวมถึงการว่ายนํ้า ดํานํ้าดูปะการัง ที่เรี ยกได้วา่
“สวนปะการัง ” ทีส่ วยงาม สมบูรณ์แบบของโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ได้เวลานํา
ท่านนัง่ เรื อเล็กกลับไปยังท่าเรื อ จากนั้นนําท่านเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อ เพือ่ เลือกซื้ อของฝากและเก็บภาพความ
ประทับใจก่อนเรื อออกจากท่าเรื อโบรา โบร่ า เกาะที่ได้การขนานนามว่า “สวยที่สุดในโลก”
13.00 น.

นําท่านกลับสู่เรื อสําราญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสําราญ

15.00 น.
คํ่า

เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อโบรา โบร่ า (Bora Bora) สู่ ท่าเทียบเรื อนูกูฮิวา (Nuku Hiva)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

12 มีนาคม 2561
เช้า

Cruising the South Pacific

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
:ชมโชว์พเิ ศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนส มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

13 มีนาคม 2561
เช้า

นูกูฮิวา

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

12.00 น.

เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ นูกฮู ิวา (Nuku Hiva)

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมธรรมชาติของเกาะนูกูฮิวา โดยนําท่าน สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นรถ 4WD มุ่งสู่ที่ราบทูโอวิ
(Toovii) ผ่านชมธรรมชาติและแวะ ถ่ายรู ป ณ จุดชมวิวมูเอเก (Muake) จากนั้นนําท่านชมโบราณสถานที่สาํ คัญ
บนเกาะนูกูฮิวา “โบราณสถานแห่งคูโอฮิวา ” (Koueva archaeological site) ซึ่งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และสําคัญ
มากสําหรับชาวเกาะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัตศิ าสตร์และการนับถือเทพเจ้าของชาวโพลีนีเซียน ในอดีต ซึ่ง
ยังคงมีความเชื่อในเรื่ องดังกล่าวจวบจนปั จจุบนั
นําท่านกลับสู่เรื อสําราญ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17.00 น.
คํ่า

14 มีนาคม 2561

นูกูฮิวา

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ การดํานํ้าดูปะการังแบบ Snorkeling เพือ่ สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวติ ในการ
ว่ายนํ้ากับปลาฉลามครี บขาว (White tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน (Stingrays) หรื อหากโชคดีท่านจะได้
เห็นปลาวาฬออก้า (Orca Whales) ซึ่งมีพบเห็นได้บริ เวณเกาะแห่งนี้ ให้ท่านได้วา่ ยนํ้าเก็บภาพความน่ารักของ
สัตว์ใต้ทอ้ งทะเลทีอ่ าศัยในบริ เวณนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลแสนสวยแห่งเกาะนูกฮู ิวา ที่ได้
ชื่อว่าเป็ นทะเลที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเฟร้นช์ โพลีนีเซีย และครั้งหนึ่งในชีวติ ทีค่ วรค่าต่อการมาเยือน อิสระ
ให้ท่านได้พกั ผ่อนและเก็บภาความงามของเกาะ รวมถึงการว่ายนํ้า ดํานํ้าดูปะการัง ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่
เรื อสําราญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเรื อสําราญ

บ่าย

นําท่านเข้าชมความงามของโบสถ์นอร์เทอร์ดามแห่งเกาะนูกูฮิวา (The Notre dame Cathedral) หรื อที่รู้จกั ในนาม
Taiohae Cathedral จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้า และ เดินเล่นบริ เวณท่าเรื อ ซึ่งมีสินค้าและชองที่
ระลึกวางขายให้นกั ท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ หรื อท่านจะเดินเล่น เล่นนํ้า ตามแนวชายหาด ได้ตามอัธยาศัย
นําท่านกลับสู่เรื อสําราญ
เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อนูกฮู ิวา (Nuku Hiva) สู่ ท่าเทียบเรื อฟาการาวา (Fakarava)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17.00 น.
18.00 น.
คํ่า

15 มีนาคม 2561
เช้า

Cruising the South Pacific

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น

Public Room
Entertainment

กลางวัน

:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต
:ชมโชว์พเิ ศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนส มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
16 มีนาคม 2561
ฟาการาวา
เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ฟาการาวา (Fakarava)
เกาะฟาการาวาเป็ นเกาะปะการังวงแหวนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะ ตูอาโมตู ในเขต เฟรนช์โปลินีเซีย (French
Polynesia) ดินแดนโพ้นทะเลของฝรัง่ เศส ตั้งอยูใ่ นมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ เกาะมีรูปร่ างคล้ายรู ปสามเหลี่ยม
ยาว 60 กิโลเมตร กว้าง 21 กิโลเมตร เกาะมีลากูนพื้นที่ 1,112 ตารางกิโลเมตร ปั จจุบนั เกาะฟาการาวาได้
กลายเป็ นแหล่งดํานํ้าลึกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังเป็ นแหล่งดํานํ้าที่ติดอันดับ TOP dive ของโลกอีกด้วย
นําท่านเที่ยวชมเมืองที่ต้งั อยูบ่ นเกาะแห่งนี้ นําท่าน ชมประภาคารโทคาปา (Tokapa) ประภาคารที่เก่าแก่และ
สําคัญของเกาะ จากนั้นชมโบสถ์ ปะการัง (Coral Church) ซึ่งเป็ นโบสถ์ประจําเมือง นําท่านเดินเที่ยวชมความ
งามภายในหมู่บา้ นที่ต้งั อยูบ่ นเกาะแห่งนี้ ซึ่งได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้เป็ นมรดก โลกในการอนุรกั ษ์
สัตว์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น นกนานาชนิด แนวปะการัง และ สัตว์ทอ้ งทะเลหายากมากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความสวยงามของธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

นําท่าน ดํานํ้าชมปะการังอันแสนอุดมสมบูรณ์ ซึ่งหากโชคดีท่านอาจได้พบกับ ปลาฉลามสีเทาและปลากระเบน
ราหู ที่อาจผ่านเข้ามาให้เห็นในบางครั้ง นอกจากนี้แล้ว ท่านยังจะได้สนุกส นานไปกับการนอนอาบแดดริ ม
ชายหาดขาวสะอาด หรื อ เดินเล่นในท้องทะเล ข้ามจากอีกเกาะไปอีกเกาะ อันเป็ นแนวปะการังวงแหวน เก็บภาพ

ความอัศจรรย์ในการรังสรรค์ “สวรรค์บนดิน” ของธรรมชาติที่หาที่ใดเปรี ยบได้ ธรรมชาติทส่ี วยงามยากแก่การ
มาเยือนและสัมผัส

16.00 น.
17.00 น.
คํ่า

นําท่านกลับสู่เรื อสําราญ
เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อฟาการาวา (Fakarava) สู่ ท่าเทียบเรื อรังกิโรอา (Rangiroa)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17 มีนาคม 2561

รังกิโรอา

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อรัง กิโรอา (Rangiroa)
นําท่านลงเรื อเล็ก (Private boat) เพือ่ เดินทางมุ่งสู่ทางตอนใต้ของเกาะ อันเป็ นที่ต้งั ของ กําแพงปะการัง (Coral
Wall) ที่เกิดจากการทับถมของฟอสซิลนับล้านปี เกิดเป็ นแนวกําแพงปะการังธรรมชาติ ทอดยาวในท้องทะเล
และที่แห่งนี้ยงั เป็ นที่อยูข่ องสัตว์ทะเลนานาชนิด รวมถึงดอกไม้ทะเล ปลาปะการัง และอื่นๆอีกมากมาย แนว
ปะการังแห่งนี้เรี ยกได้วา่ เป็ นแนวกําแพงปะการังทีม่ ีค่ายิง่ ของดินแดนเฟรนช์โปลินีเชีย เนื่องจากต้องใช้เวลานับ
ล้านปี ที่ธรรมชาติสามารถรังสรรค์ข้ ึนมาได้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง
และหากท่านต้องการชมความงามของโลกใต้ทอ้ งทะเล ท่านสามารถดํานํ้าดูความสวยงามของแนวปะการัง และ
สัตว์น้ าํ นานาชนิดได้ที่นี่ ที่ซ่ ึงปะการังมีความสมบูรณ์มากที่สุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น BBQ lunch

บ่าย

นําท่านกลับสู่ท่าเรื อใหญ่ เพือ่ ให้ท่านได้เที่ยวชมความน่ารักของหมู่บา้ นบนเกาะรังกิโรอา ทั้งในเขตเมืองอันเป็ น
ที่ต้งั ของสถานที่ราชการต่างๆ โบสถ์ประจําเมือง และ ร้านค้า ขายของที่ระลึก ตลอดจนหาดทรา ยขาวสะอาดตา
ทอดยาวสุดลูกตา ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความน่าประทับใจของเกาะรังกิโรอา ก่อ นนําท่านกลับ
ขึ้นเรื อสําราญ
นําท่านกลับสู่เรื อสําราญ
เรื อสําราญออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรื อรังกิโรอา (Rangiroa) สู่ ท่าเทียบเรื อ ฮูอาฮีเน (Huahine)

16.00 น.
17.00 น.

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

18 มีนาคม 2561 ฮูอาฮีเน
เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ฮูอาฮีเน (Huahine)
นําท่านเดินทางชม เกาะโพเอ (Poe Island) โดยรถ “เลอทรัค ” (Le truck) ซึ่งสามารถนัง่ ได้คนั ละไม่เกิน 7 ท่าน
รถดังกล่าวเป็ นรถประจําถิ่นสําหรับต้อนรับและให้บริ การนักท่องเทีย่ วในการชมเกาะฮูอาฮีเน นําท่านสู่จุดชมวิว
ของเกาะที่ซ่ ึงท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศและความน่าประทับใจของ อ่าวมาโรเอ (Maroe Bay) จากนั้นนํา
ท่านแวะให้อาหารปลาไหลตาสีฟ้า (Blue Eyed eels) ปลาไหลนํ้าจืดที่มีถิ่นอาศัยอยูใ่ นเกาะนี้ ได้เวลานําท่าน ชม
วิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งมาเอวา (Sacred marae of Maeva) ทีซ่ ่ ึงชาวโปลีนีเซียนโบราณใช้ประกอบพิธีกรรม ทาง
ศาสนา หรื อบูชายัญในสมัยก่อน สะท้อนให้เห็นถึงร่ องรอยและวัฒนธรรมการนับถือเทพเจ้าในครั้งอดีตกาล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินชมหมู่บา้ นฟาเร (Fare Villange) ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นหลักของเกาะโพเอ (Poe Island) อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพความสวยงามของเกาะโพเอ ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อ จากนั้นนําท่านเที่ยวชมหมู่บา้ นและร้านค้า
บริ เวณท่าเรื อ หรื อ หากท่านต้องการเล่นนํ้าอําลา หมู่เกาะเฟรนช์โป ลินีเซีย ก็สามารถทําได้เช่นกัน เนื่องจาก
บริ เวณนี้มีหาดทรายและนํ้าทะเลสวยงามเช่น เดียวกัน ท่านสามารถเดินเล่นพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย แต่ตอ้ งขึ้น
เรื อก่อนเวลา 17.30 น.

18.00 น.
คํ่า

เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อฮูอาฮีเน (Huahine) มุ่งสู่ ท่าเทียบเรื อ ตาฮีตี (Tahiti)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลงจาก
เรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมา
ให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
19 มีนาคม 2561
ตาฮีตี
หมายเหตุ

เช้า
08.00 น.
09.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ตาฮีตี (Tahiti)
นําท่านเชคเอาท์จากเรื อสําราญ และรับกระเป๋ าเดินทาง
นําท่านเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อ หรื อ วอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่งมีสินค้า ของที่ระลึกวางจําหน่ายให้นกั ท่องเที่ยวได้เลือก
ซื้อ จากนั้นนําท่านเดินเล่นบริ เวณบูเกนวิลพาร์ค (Bougainville Park) และจัตรุ สั ไวเอเต (Vai’ete Square) ซึ่งเป็ น
จัตุรัสที่มีสีสนั และความสนุกสนานอย่างมากในเวลาคํ่าคืน (แนะนํา หากท่านทานอาหารคํ่าเสร็จแล้วควรมาเดิน
เล่นผ่อนคลายอิริยาบถ และเดินชมสีสนั ยามคํ่าคืนของตาฮีตีได้ในบริ เวณนี้ ) นําท่านเดิน ชมตลาดพืน้ เมือง (Le
Marche) ซึ่งเป็ นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของตาฮีตี มีสินค้ าพื้นเมืองและหัตถกรรมพื้นบ้านจัดแสดงและจําหน่าย
ให้กบั นักท่องเทีย่ ว อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริ เวณท่าเรื อ ทีม่ ีความยาวตั้งแต่ท่าเรื อเฟอร์ร่ี อันเป็ นจุดจอดเรื อ
สําหรับการโดยสารไปยังหมู่เกาะอื่นๆ ไปจนถึง สวนพฤกษศาตร์แห่ง ตาฮีตี ***แนะนําให้ท่านเดินชมและ
ถ่ายรู ปกับพืชพันธุแ์ ปลกตา นานาชนิดที่ปลูกในสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์แห่งเกาะตาฮีตี***

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.00 น.

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย และใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Tahiti Pearl Beach Resort **** หรือเทียบเท่ า

20 มีนาคม 2561
เช้า

ตาฮีตี

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่จุด วีนสั (Venus point) ซึ่งตั้งอยูท่ างตอนเหนือของอ่าวมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซึ่งเป็ นจุดที่
กัปตันเจมส์ คุก๊ ได้ทาํ การทอดสมอเรื อและค้นพบหมู่เกาะตาฮีตี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพต้นกําเนิดทาง
ประวัติศาสตร์ ในการค้นพบหมู่เกาะตาฮีตีครั้งแรกของชาวยุโรป ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ อาราโฮโฮ โบลว์โ ฮล
(Arahoho Blow Hole) ซึ่งเป็ นหลุมลาวา อันเกิดจากการไหลของลาวาลงสู่ทะเล ทําให้เกิดช่องว่างขึ้น เมื่อนํ้า
ทะเลซัดเข้าสู่ช่องดังกล่าวเกิดเป็ นนํ้าพุฉีดขึ้นท้องฟ้ า อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเก็บภาพความน่าประทับใจตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนวาอิปาฮิ (Vaipahi garden) ซึ่งเป็ นสวนป่ าที่มีพชื พันธุธ์ รรมชาติมากมาย
รวมถึงนํ้าตกสายเล็กๆ ที่สวยงามแห่งเกาะตาฮีตี อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ ถํ้า
กรอตโต้ (Grotto cave) ซึ่งเป็ นถํ้าทีเ่ กิดจากกัดเซาะของนํ้าทะเล บริ เวณเขต มาราเอ (Maraa) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปถํ้า
กรอตโต้แห่งเกาะตาฮิติ ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

15.00 น.
17.25 น.

นําท่านสู่ยา่ นช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ก่อนนําท่านเดินทางส่สนามบินปาเปเอเต
นําท่านเดินทางสู่สนามบินปาเปเอเต
ออกเดินทางจากสนามบินปาเปเอเต (PPT) สู่สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) นิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบิน NZ41
(ใช้เวลาบิน 6.10 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน

21 มีนาคม 2561
21.55 น.

ตาฮีตี – อ๊ อคแลนด์

เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นาํ เข้า อาหารสด และพืชผัก)
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Sky City Auckland Hotel **** หรือเทียบเท่ า

22 มีนาคม 2561
เช้า

อ๊ อคแลนด์ - กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมท่าเรื อริ มอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรื อนับร้อยลํา ชมสะพานฮาร์เบอร์ นําท่านผ่าน
ชมย่าน
Queen street ที่เป็ นถนนสายสําคัญย่านการค้าและตึกสําคัญของเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก
ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินอ๊อคแลนด์

***อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย ***

14.50 น.
20.25 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ส โดยเที่ยวบินที่ TG 492
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

18 วัน แกรนด์ ทัวร์ โบรา โบร่ า และหมู่เกาะเฟร้ นช์ โพลีนีเซีย
(หมู่เกาะเฟรนช์ โปลินเี ซีย ที่ได้ ชื่อว่ า...หมู่เกาะ และ ทะเลที่สวยที่สุดในโลก)

5 – 22 มีนาคม 2561

อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (ห้องพัก Balcony)
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ (ห้องพักแบบ Balcony )
เด็กอายุ 2-11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ห้อง Balcony)
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TG เท่านั้น)
เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
กรณี ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (การบินไทย TG เส้นทาง: BKK-AKL-BKK) หักค่าตัว๋
กรณี มีวซี ่านิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว หักค่าวีซ่านิวซีแลนด์

5 – 22 มีนาคม 2561
319,900
135,000
299,900
88,000
23,000
3,000

หากท่ านใดต้ องการอยู่เที่ยวต่ อนิวซีแลนด์ ให้ แจ้ งทางทัวร์ เพือ่ ทําการขอเลือ่ นเที่ยวบินขากลับ
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560) **
ข้ อแนะนําและแจ้ งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเทีย่ วล่องเรื อสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย และ แอร์นิวซีแลนด์ (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่ แบบ Balcony Cabin)

 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ (วีซ่ากลุ่ม) และ ค่าวีซ่าเชงเก้น (สําหรับเข้าหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย)
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปหัวหน้าทัวร์
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่า Gratuities ของทางเรื อ วันละ 16 USD x 12 วัน = USD 192 ซึ่งเรื อจะชาร์ตเข้าครุ ยส์การ์ด
 ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบยืน่ เดี่ยว (วีซ่าที่นวมคือวีซ่าแบบกลุ่ม) หากท่านต้องการยืน่ เดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชําระเพิม่ 3,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
การชําระเงิน
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํ ารองที่นั่งจ่ าย 101,000 บาท/ท่ าน (ชําระหลังจากสํ ารองที่นั่งภายใน 3 วัน)
งวดที่ 2 : ชําระส่วนทีเ่ หลือ 90 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรื อสําราญ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลียบคลองสอง (ซาฟารีเวิรด์)
่ื บัญช ี บริษัท อพอลโล่ โอเวอร์ซส
ี ์ ทัวร์ จํากัด
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 276-220589-1
ิ รไทย สาขาฟอร์จูนทาวน์
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 629-2-22974-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทร์
ื่ บัญช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพย์ เลขที่ 036-0-07638-6
โอนผ่านบัญชธี นาคารดังนี้
(*กรุณาแฟกซ ์ ใบนํ าฝาก มาที่ เบอร์แฟกซ ์ 02-108-8852 / ทางอีเมล์มาที่ apollotour01@gmail.com
ื่ ผู ้สง่ และผู ้รับ)
หรือ ทางไลน์ @apollotour ระบุชอ

กรณี ยกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพือ่ ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เทีย่ วบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
(ขอเอกสารทั้งหมด 2 ชุด เพราะยืน่ วีซ่ากลุ่มนิวซีแลนด์ และ วีซ่าเฟรนซ์ โปลินีเซีย)

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 1 เดือน)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยน่ื เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ว้ า่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือ่ ขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รู ป พืน้ ฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพืน้ สี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้ ไม่ ได้) ห้ ามสวม
แว่ นสายตา (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิ น 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สูตบิ ตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ตอ่ เนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
-

บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ู ก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูตบิ ตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพือ่ แสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

