
 

17 วนั มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French 
Polynesia) 

(หมู่เกาะเฟรนช์โปลนีิเซีย ที0ได้ชื0อว่า...หมู่เกาะ และ ทะเลที0สวยที0สุดใน
โลก) 

 
สุดยอด....ทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ) ... เที0ยว หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เฟรนช์โป

ลนีิเซีย 



 

ตาฮีต ี– โมโอเรอา – ราโรอา – ฟาการาวา – รังกโิรอา – โบรา โบร่า – ราออีาเต
อา – ฮูอาฮีเน  

 9 - 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

299,900 บาท 
 

 (จองด่วน!!!!.....เปิดกรุ๊ปเดยีว.......ที0นั0งจาํกดัมาก ห้องระเบียงทุกห้อง พร้อมฟรี Wifi 
ทุกห้อง) 

17 วนั มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French 
Polynesia) 

(หมู่เกาะเฟรนช์โปลนีิเซีย ที0ได้ชื0อว่า...หมู่เกาะที0สวยที0สุดในโลก) 
ตาฮีต ี– โมโอเรอา – ราออีาเตอา – โบรา โบร่า – นูกูฮีวา – ฟาการาวา – รังกโิร

อา – ฮูอาฮีเน  



 

 

 

9 กุมภาพนัธ์ 2562 กรุงเทพมหานคร 
 

16.00 น. คณะพบเจา้หน้าที�และมคัคุเทศก์ไดที้�เคาน์เตอร์เชคอิน B (แถว B) ประตูทางเขา้ที� 2 - 3 อาคาร
ผูโ้ดยสาร   ขาออก ชั3น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที�ยวบินที�  TG 491 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 10.40 ชั�วโมง) 
 สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื3อระหวา่งเที�ยวบินสู่เมืองออ๊คแลนด ์
L0 กุมภาพนัธ์ 2562 อ๊อคแลนด์ – ปาเปเอเต 



 

 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ นาํท่านรับกระเป๋า
เพื�อเชคอินสายการบิน Air Tahiti Nui  

14.00 น. นาํท่านเช็คอินสายการบิน Air Tahiti Nui เที�ยวบิน TN102 
 อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
16.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินออ๊คแลนด์ (AKL) สู่ สนามบินปาเปเอเต (PPT) โดยสายการบิน แอร์

ตาฮิติ (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.50 ชั�วโมง) 
  

 ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเย็นบริการบนเครื0องบิน 

เนื0องจากบินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลา ดังนัQนจะถึงสนามบินปาเปเอเต ในวนัที0 9 กมุภาพนัธ์ 2562  
 
 

9 กุมภาพนัธ์ 2562 ปาเปเอเต (ตาฮีตี)  
 

22.25 น. เดินทางถึงสนามบินปาเปเอเต (Pepeete) เกาะตาฮีตี เมืองหลวงของเฟรนช์โปลินีเซีย (French 
Polynesia) 

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมที�พกั  

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที0พกัระดับ 4 ดาว Intercontinental Tahiti Resort and Spa Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 
10 กุมภาพนัธ์ 2562 ปาเปเอเต (ตาฮีตี) – เชคอนิลงเรือสําราญ Oceania Cruise 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยั และใช้สิ� งอาํนวยความสะดวกของโรงแรม ให้ท่านได้

ปรับเวลา            และปรับร่างกาย ก่อนการล่องเรือสู่หมู่เกาะต่างๆของเฟรนช์โพลินีเซีย หมู่
เกาะอาณานิคมของฝรั�งเศสที�ไดชื้�อวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลแปซิฟิกใต”้ เป็นหมู่เกาะที�นกัท่องเที�ยว
ยกยอ่งให้เป็นแดนสวรรค ์และไดรั้บการยกย่องวา่     เป็นหมู่เกาะที�มีความสวยงามที�สุดแห่ง
หนึ�งของโลก อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นริมหาดสวย นํ3าใส แลเห็นฝงูปลาแหวกวา่ย  

   

13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) แห่งตาฮีตี เพื0 อเชคอินขึQนเรือสําราญ 
Oceanea Marina Cruise 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ 
   



 

อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามอธัยาศยั  
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  

11 กุมภาพนัธ์ 2562   เกาะโมโอเรอา (เฟรนช์โพลนีิเซีย) 
 

05.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) สู่ท่าเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ โมโอเรอา (Moorea) 
 นําท่านสัมผสัประสบการณ์ในการนั�งรถ 4 WD สําหรับการท่องเที�ยวรอบเกาะโมโอเรอา 

(Moorea) เป็นเกาะหนึ� งของหมู่เกาะโซไซเอตี อยูห่่างจากเกาะตาฮีตี ไปทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือ 17 กิโลเมตร เกาะแห่งนี3 ถูกคน้พบโดยชาวโพลินีเซียนเมื�อประมาณ ค.ศ. 1000 โดยชาว
พื3นเมืองโพลินีเซียนโบราณ ไดอ้พยพมาทางนํ3 าเพื�อหาดินแดนใหม่โดยเรือแคนู และไดม้าพบ
เกาะโมโอเรอา เกาะแห่งนี3 มีภูมิทศัน์ที�สวยงามแปลกตายิ�ง นาํท่านขึ3นรถ 4WD ชมทศันียภาพ
โดยรอบเกาะ ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวพื3นเมือง เช่น การ
ทาํไร่สับปะรด ไร่วานิลา (ซึ� งเป็นรายไดเ้กษตรกรรมในการส่งออกของหมู่เกาะนี3 ) ตลอดจนไร่
ผลไมต่้างๆ ทั3ง กลว้ยหอม เกรปฟรุต เลมอน เป็นตน้ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ยอดเขา เบลล์เว
แดร์ (Belvedere) ซึ� งเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดแห่งเกาะโมโอเรอา ท่านจะไดเ้ห็นวิวของ อ่าวคุ๊ก 
(Cook Bay) และ อ่าวโอปุโนฮู (Opunohu Bay) สะทอ้นให้เห็นความงามนํ3 าทะเลสีเทอควอยซ์ 
ทอดยาวเป็นชั3 นไล่ระดับสี ตดักับผืนฟ้าสดใส สวยงามยิ�ง จากนั3 นนําท่านเดินทางสู่ภูเขา
มหัศจรรย ์(Magic Mountain) ซึ� งเป็นจุดชมวิวสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถเห็นวิวและ
ความงามของเกาะแห่งนี3 ในมุมสูง อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปและเก็บภาพความงามของหมู่เกาะ
โมโอเรอา ตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 



 

 
 
 

บ่าย นาํท่านสัมผสัประสบการณ์การดาํนํ3 าชมความงามของโลกใตท้อ้งทะเลแห่งหมู่เกาะโมโอเรอา 
โดยการสวมหมวกดาํนํ3 าแบบเฮลเมท (Aquablue Exploration) ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์
ใหม่ในการเดินเล่นท่องโลกใต้ทะเล ชมความน่ารักของฝูงปลาหลากชนิดแห่งท้องทะเล
แปซิฟิก เดินชมความงามของปะการังอนัสมบูรณ์ที�ไดรั้บการอนุรักษอ์ยา่งดียิ�ง (เป็นกิจกรรมที�
ไม่ควรพลาด แนะนําให้ท่านเตรียมชุดว่ายนํ3 าไปด้วย) ท่านที�ว่ายนํ3 าไม่เป็นไม่ต้องกังวล 
เนื�องจากท่านสามารถสวมหมวกและเดินชมความงามใตท้อ้งทะเล เฉกเช่นการเดินชมสวน
นั�นเอง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจของทะเลสวย นํ3 าใส และ โลกใตท้ะเล จวบ
จนไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสําราญ (หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่น ชมความงาม
และความน่ารักของร้านคา้ขายของที�ระลึกมากมาย บริเวณท่าเรือและวอเตอร์ฟร้อนทแ์ห่งหมู่
เกาะโมโอเรอา)  

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) สู่ท่าเทียบเรือ ราอีอาเตอา 

(Raiatea) 
 

12 กุมภาพนัธ์ 2562 ราออีาเตอา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 



 

08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea)  
  ราอีอาเตอา (Raiatea) เป็นเกาะที�ใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบัที�สอง (รองจากเกาะตาฮีตี) ของหมู่เกาะ

โซไซตี ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของดินแดนเฟรนช์โปลินีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิกใต ้มีเมืองหลกัคือ
อูตูโรอา นาํท่านลงเรือเล็กเพื�อเดินทางสู่อีกดา้นหนึ� งของเกาะ ราอีอาเตอา นั�นคือเกาะตาฮาอา 
(Tahaa) ซึ� งเป็นแนวหาดทรายขาวที�โผล่พน้ผนืนํ3าทะเลอนัสวยงาม นอกเหนือจากแนวปะการัง
แล้ว ยงัเป็นที�อยู่ของสัตวน์ํ3 ามากมาย รวมถึงฟาร์มเลี3 ยงหอยมุกดาํอนัเลื�องชื�อ นาํท่านสัมผสั
กรรมวิธีการผลิตและการเลี3ยงหอยมุกดาํแห่งแปซิฟิกใต ้อีกทั3งบริเวณนี3 ยงัเป็นที�นิยมการดาํนํ3 า
ดูปะการังและสัตวท์ะเลที�แสนน่ารัก นาํท่านเที�ยวชมไร่วนิลา (Vanilla farm) ที�มีการปลูกวนิลา
สําหรับส่งออกและที�เกาะตาฮาอาแห่งนี3  เป็นแหล่งปลูกวนิลาขนาดใหญ่ที�สุดของหมู่เกาะเฟ
รนช์โปลินีเซีย โดยเฉพาะวนิลานํ3 าตาลทอง (Brown gold) ซึ� งเป็นวนิลาพิเศษมีการปลูกมาก
ที�สุดบนเกาะแห่งนี3  นําท่านเที�ยวชมความสวยงามของเกาะตาฮาอา พร้อมเก็บภาพความ
สวยงามและทศันียภาพของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิ�น 
 

 
บ่าย  อิสระให้ท่านไดด้าํนํ3 าดูปะการัง (Snorkeling) และ สัตวท์ะเลน่ารักต่างๆที�อาศยัอยูใ่นบริเวณ

หมู่เกาะแห่งนี3  เรียกไดว้า่เป็นเกาะที�มีสัตวท์ะเลอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก และ มีแนววงแหวน
ปะการังที�สมบูรณ์สวยงามอีกแห่งของเฟร้นช์โพลีนีเซีย  ได้เวลานําท่านนั�งเรือเล็กกลับสู่
ท่าเรือ  

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



 

23.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea) สู่ ท่าเทียบเรือโบรา โบร่า (Bora 
Bora) 

 
13 กุมภาพนัธ์ 2562 โบรา โบร่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือโบราโบร่า (Bora Bora) 
  เกาะโบราโบร่า (Bora Bora Island) อีกหนึ�งเกาะปะการังที�ไดรั้บการขนานนามว่า "ราชินีแห่ง

หมู่เกาะทะเลใต"้ โดยเกาะเป็นส่วนหนึ� งของหมู่เกาะโซไซเอตี (Society Islands) หมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิก ในเขตเฟรนช์             โปลินีเซีย (French Polynesia) ประเทศโพน้ทะเล
ของฝรั�งเศส เป็นเกาะปะการังที�ถูกปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อน มีสภาพพื3นทะเลนิ�งเพราะมี
ปะการังล้อมรอบเกาะ นอกจากนี3 ยงัเป็นเกาะที�มีหาดทรายและทอ้งทะเลที�สวยงามมากแห่ง
หนึ� งของโลก บริเวณรอบๆลากูนของ  เกาะโบราโบร่ายงัถือเป็นสถานที�ในฝันสําหรับการดาํ
นํ3 าทั3งแบบสนอร์กเกิล และ สกูบา (ให้ท่านไดพ้กัผอ่นและเที�ยวแบบสบายๆ เนื�องจากเรือจอด
คา้งที�โบรา โบร่า อีก 1 คืน) หากท่านใดตอ้งการเดินเล่นบริเวณท่าเรือสามารถทาํได ้และใน
การท่องเที�ยวเกาะโบรา โบร่าในช่วงบ่าย ท่านตอ้งรับประทานอาหารกลางวนับนเรือสําราญ
ก่อนเวลานดั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

13.00 น. นาํท่านสัมผสัประสบการณ์นั�งรถ 4 WD สําหรับการท่องเที�ยวชมวฒันธรรมและสถานที�ทาง
ประวติัศาสตร์บนเกาะโบรา โบร่า นาํท่านเยี�ยมชม y หมู่บา้น และ z จุดชมวิวที�สําคญับนเกาะ
โบรา โบร่า นําท่านชมโบราณสถานมาราเอ หรือ วิหารมาราเอ (Marae Temple) เรียกได้ว่า 
เป็นวหิารศกัดิ{ สิทธิ{ ของชาวโพลินีเชียนโบราณ ที�ไดมี้การยา้ยถิ�นฐานโดยอาศยัการล่องเรือแคนู 
เพื�อเสาะแสวงหาแผน่ดินใหม่ เมื�อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล       นาํท่านเที�ยวชมภายใน
วิหารศกัดิ{ สิทธิ{ มาราเอ จากนั3 นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ หินเต่า (Turtle Stone) ซึ� งเป็นหินที�มี
ลกัษณะรูปร่างคลา้ยกระดองเต่า ไดเ้วลานาํท่านเที�ยวชมจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทพั
อเมริกา ที�ไดย้กพลขึ3นบกและสร้างฐานทพัอเมริกนัขึ3นในสมยัสงครามโลกครั3 งที� 2  นาํท่านชม
ปืนใหญ่และยทุโธปกรณ์            ทางการทหารที�หลงเหลือเป็นอนุสรณ์บนเกาะแห่งนี3  



 

 
 

 นาํท่านเดินทางสู่ยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา โบร่า เพื�อชมทศันียภาพและทะเลสาบต่างๆ ณ 
จุดสูงสุดแห่งนี3 ได้รับการขนานนามจากชาวพื3นเมืองว่า “จุดสูงสุดของโลก” (Top of the 
World) ที�ซึ� งท่านสามารถชมความงามของเกาะทั3งทางดา้นตะวนัออก จด ดา้นตะวนัตก และ
ความงามของทะเลสาบไล่ระดับสีสัน ลดหลั�น สวยงามยิ�ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตาม
อธัยาศยั ก่อนที�จะนาํท่านมุ่งหน้าสู่ร้านคา้สินคา้แฮนด์เมด พื3นเมืองของชาวทอ้งถิ�น อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเล่นบนหาดทราย หรือ เล่นนํ3าตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ เพื�อเตรียมตวัทานอาหารคํ�า 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

14 กุมภาพนัธ์ 2562  โบรา โบร่า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
09.00 น. นาํท่านลงเรือเล็กมุ่งหนา้สู่ทะเลสาบโบรา โบร่า (Bora Bora Lagoon) เพื�อสัมผสัประสบการณ์

ครั3 งหนึ� งในชีวิตในการว่ายนํ3 ากับปลาฉลามครีบดํา (Black tip Shark) และให้อาหารปลา
กระเบน (Stingrays) พร้อมวา่ยนํ3าเก็บภาพความน่ารักของสัตวใ์ตท้อ้งทะเลที�อาศยัในทะเลสาบ
แห่งนี3  อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงามของทะเลสาบแห่งเกาะโบรา โบร่า ที�ได้ชื�อว่าเป็น
ทะเลที�สวยที�สุดในโลก และครั3 งหนึ�งในชีวติที�ควรค่าต่อการมาเยือน               อิสระให้ท่านได้
พกัผอ่นและเก็บภาความงามของเกาะโบรา โบร่า รวมถึงการวา่ยนํ3 า ดาํนํ3 าดูปะการัง ที�เรียกได้
ว่า “สวนปะการัง” ที�สวยงาม สมบูรณ์แบบของโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพ
โดยรอบเกาะ ไดเ้วลานาํท่านนั�งเรือเล็กกลบัไปยงัท่าเรือ จากนั3นนาํท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือ 
เพื�อเลือกซื3อของฝากและเก็บภาพความประทบัใจก่อนเรือออกจากท่าเรือโบรา โบร่า เกาะที�ได้
การขนานนามวา่ “สวยที�สุดในโลก” 



 

12.00 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ 
 

 
 

13.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือโบรา โบร่า (Bora Bora) สู่ ท่าเทียบเรือนูกูฮิวา (Nuku 
Hiva) 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 

15 กุมภาพนัธ์ 2562 Cruising the South Pacific  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะ
เป็นช้อปปิ3 งที� ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ  (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆ อีก
มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ บาร์

ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 



 

Sport and Activities  : สระวา่ยนํ3า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนส มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตี3  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

16 กุมภาพนัธ์ 2562 นูกูฮิวา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ

นั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะ
เป็นชอ้ปปิ3 งที�ร้านขายสินคา้              ปลอดภาษีบนเรือ  (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆ 
อีกมากมาย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ นูกูฮิวา (Nuku Hiva) 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมธรรมชาติของเกาะนูกูฮิวา โดยนาํท่านสัมผสัประสบการณ์ ขึ3นรถ zWD แบบ
ขบวนคาราวาน  มุ่งสู่ที�ราบไทปิไว (Taipivai Valley) หนึ� งในโบราณสถานที�ที�สมบูรณ์ที�สุด
บนเกาะ Marquesas ผ่านชมธรรมชาติและแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวต่างๆ ระหว่างทางท่าน
สามารถเห็นหมู่บา้นเล็กๆของชาวพื3นเมือง             โบสถ์ และวดัโบราณต่างๆ  รวมถึงวิวฝั�ง



 

ทะเลและอ่าวที�สวยงามจากการนั�งรถเลียบชายฝั�ง จากนั3นมีเวลาให้ท่านแวะชมสินคา้ทอ้งถิ�น
เพื�อเป็นของฝากก่อนเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

17.00 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
17 กุมภาพนัธ์ 2562 นูกูฮิวา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
09.00 น. นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ การดาํนํ3 าดูปะการังแบบ Snorkeling เพื�อสัมผสัประสบการณ์ครั3 ง

หนึ�งในชีวิตในการวา่ยนํ3 ากบัปลาฉลามครีบขาว (White tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน 
(Stingrays) หรือหากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นปลาวาฬออกา้ (Orca Whales) ซึ� งมีพบเห็นไดบ้ริเวณ
เกาะแห่งนี3  ให้ท่านได้ว่ายนํ3 าเก็บภาพความน่ารักของสัตวใ์ต้ท้องทะเลที�อาศยัในบริเวณนี3  
อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงามของทะเลแสนสวยแห่งเกาะนูกูฮิวา ที�ได้ชื�อว่าเป็นทะเลที�
สวยที�สุดอีกแห่งหนึ� งของเฟร้นช์ โพลีนีเซีย และครั3 งหนึ� งในชีวิตที�ควรค่าต่อการมาเยือน 
อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนและเก็บภาความงามของเกาะ รวมถึงการว่ายนํ3 า ดาํนํ3 าดูปะการัง ได้
เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ภายในเรือสาํราญ 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมความงามของโบสถ์นอร์เทอร์ดามแห่งเกาะนูกูฮิวา (The Notre dame Cathedral) 
หรือที� รู้จกัในนาม Taiohae Cathedral   จากนั3นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ3 งสินค้า และ เดินเล่น
บริเวณท่าเรือ ซึ� งมีสินคา้และชองที�ระลึกวางขายให้นกัท่องเที�ยวไดเ้ลือกซื3อ หรือท่านจะเดิน
เล่น เล่นนํ3า ตามแนวชายหาด ไดต้ามอธัยาศยั  

17.00 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 
18.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือนูกู ฮิวา (Nuku Hiva) สู่  ท่ าเทียบเรือฟาการาวา 

(Fakarava) 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

18 กุมภาพนัธ์ 2562 Cruising the South Pacific  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะ
เป็นช้อปปิ3 งที� ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ  (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆ อีก
มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต 



 

Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ บาร์
ต่างๆหลากหลาย 

   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยนํ3า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนส มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตี3  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

19 กุมภาพนัธ์ 2562 ฟาการาวา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ฟาการาวา (Fakarava) 
  เกาะฟาการาวาเป็นเกาะปะการังวงแหวนที�ใหญ่ที�สุดในหมู่เกาะตูอาโมตูในเขตเฟรนช์โปลินี

เซีย (French Polynesia) ดินแดนโพน้ทะเลของฝรั�งเศส ตั3 งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต ้
เกาะมีรูปร่างคลา้ยรูปสามเหลี�ยม ยาว 60 กิโลเมตร กวา้ง 21 กิโลเมตร เกาะมีลากูนพื3นที� 1,112 
ตารางกิโลเมตร ปัจจุบนัเกาะฟาการาวาไดก้ลายเป็นแหล่งดาํนํ3 าลึกที�ดีที�สุดแห่งหนึ� งของโลก 
และยงัเป็นแหล่งดาํนํ3 าที�ติดอนัดบั TOP dive ของโลกอีกดว้ย นาํท่านเที�ยวชมเมืองที�ตั3งอยูบ่น
เกาะแห่งนี3  นาํท่านชมประภาคารโทคาปา (Tokapa) ประภาคารที�เก่าแก่และสําคญัของเกาะ 
จากนั3นชมโบสถ์ปะการัง (Coral Church) ซึ� งเป็นโบสถ์ประจาํเมือง นาํท่านเดินเที�ยวชมความ
งามภายในหมู่บา้นที�ตั3งอยู่บนเกาะแห่งนี3  ซึ� งไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเ้ป็นมรดก



 

โลกในการอนุรักษส์ัตวต่์างๆ ไม่วา่จะเป็น นกนานาชนิด แนวปะการัง และ สัตวท์อ้งทะเลหา
ยากมากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติอนับริสุทธิ{ ตามอธัยาศยั 

   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

บ่าย  นาํท่าน ดาํนํ3 าชมปะการังอนัแสนอุดมสมบูรณ์ ซึ� งหากโชคดีท่านอาจไดพ้บกบัปลาฉลามสีเทา
และปลากระเบนราหูที�อาจผ่านเข้ามาให้เห็นในบางครั3 ง   นอกจากนี3 แล้วท่านยงัจะได้
สนุกสนานไปกบัการนอนอาบแดดริมชายหาดขาวสะอาด หรือ เดินเล่นในทอ้งทะเล ขา้มจาก
อีกเกาะไปอีกเกาะ อันเป็นแนวปะการังวงแหวน เก็บภาพความอัศจรรย์ในการรังสรรค ์
“สวรรคบ์นดิน” ของธรรมชาติที�หาที�ใดเปรียบได ้ธรรมชาติที�สวยงามยากแก่การมาเยือนและ
สัมผสั 

 
 

16.00 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 
17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือฟาการาวา (Fakarava) สู่  ท่ าเทียบเรือรังกิโรอา 

(Rangiroa) 
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

20 กุมภาพนัธ์ 2562 รังกโิรอา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) 



 

  นาํท่านลงเรือเล็ก (Private boat) เพื�อเดินทางมุ่งสู่ทางตอนใตข้องเกาะ อนัเป็นที�ตั3งของกาํแพง
ปะการัง        (Coral Wall) ที� เกิดจากการทับถมของฟอสซิลนับล้านปี เกิดเป็นแนวกําแพง
ปะการังธรรมชาติ ทอดยาวในท้องทะเล และที�แห่งนี3 ยงัเป็นที�อยู่ของสัตว์ทะเลนานาชนิด 
รวมถึงดอกไมท้ะเล ปลาปะการัง และอื�นๆอีกมากมาย แนวปะการังแห่งนี3 เรียกไดว้า่ เป็นแนว
กําแพงปะการังที� มีค่ายิ�งของดินแดนเฟรนช์โปลินีเชีย เนื� องจากต้องใช้เวลานับล้านปีที�
ธรรมชาติสามารถรังสรรคขึ์3นมาได ้อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความมหศัจรรยท์างธรรมชาติอีก
แห่งหนึ� งและหากท่านตอ้งการชมความงามของโลกใตท้อ้งทะเล ท่านสามารถดาํนํ3 าดูความ
สวยงามของแนวปะการัง และสัตวน์ํ3านานาชนิดไดที้�นี� ที�ซึ� งปะการังมีความสมบูรณ์มากที�สุด 

   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น BBQ lunch 
 

บ่าย  นาํท่านกลบัสู่ท่าเรือใหญ่ เพื�อให้ท่านไดเ้ที�ยวชมความน่ารักของหมู่บา้นบนเกาะรังกิโรอา ทั3ง
ในเขตเมืองอนัเป็นที�ตั3งของสถานที�ราชการต่างๆ โบสถ์ประจาํเมือง และ ร้านคา้ ขายของที�
ระลึก ตลอดจนหาดทรายขาวสะอาดตาทอดยาวสุดลูกตา ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและ
ความน่าประทบัใจของเกาะรังกิโรอา ก่อนนาํท่านกลบัขึ3นเรือสาํราญ 

 16.00 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 
17.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) สู่ ท่าเทียบเรือ ฮูอาฮีเน (Huahine) 
 

 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

21 กุมภาพนัธ์ 2562  ฮูอาฮีเน 



 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ฮูอาฮีเน (Huahine)   
09.00 น. นาํท่านเดินทางชมเกาะโพเอ (Poe Island) โดยนั�งเรือแคนูติดมอเตอร์เพื�อชมธรรมชาติรอบๆ

เกาะอนัสวยงาม   นาํท่านแวะดาํนํ3 าชมปะการัง ณ จุดดาํนํ3 าตื3น ซึ� งขึ3นชื�อว่าเป็นสวนปะการัง
ของเกาะ (Coral Garden)  จากนั3น     นาํท่านแวะให้อาหารปลาไหลตาสีฟ้า (Blue Eyed eels) 
ปลาไหลนํ3 าจืดที�มีถิ�นอาศยัอยูใ่นเกาะนี3  ไดเ้วลานาํท่านชมฟาร์มไข่มุกแห่งเดียวของเกาะฮูอาฮี
เน โดยไกด์จะให้ความรู้ถึงวิธีการทาํฟาร์มไข่มุก ตั3งแต่จุดเริ�มตน้จนกระทั�งถึงเวลาเก็บเกี�ยว
ไข่มุกดาํที�มีราคาแพง  

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 
 
 

บ่าย นาํท่านเดินชมธรรมชาติเลียบชายฝั�ง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเกาะโพเอ(Poe 
Island)                ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ จากนั3 นนําท่านเที�ยวชมหมู่บ้านและ
ร้านคา้บริเวณท่าเรือ หรือ หากท่านตอ้งการเล่นนํ3าอาํลา หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย ก็สามารถทาํ
ไดเ้ช่นกนั เนื�องจากบริเวณนี3 มีหาดทรายและนํ3าทะเลสวยงามเช่นเดียวกนั ท่านสามารถเดินเล่น
พกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั แต่ตอ้งขึ3นเรือก่อนเวลา ��.y� น. 

18.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือฮูอาฮีเน (Huahine) มุ่งสู่ ท่าเทียบเรือ ตาฮีตี (Tahiti) 
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคํ�าวนันี3ท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซึ� งเป็นตวักาํหนดลาํดบั

การนาํกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของ
เครื�องใชที้�จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ที�ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่
ของท่านไปตั3งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนทาํการ
ชาํระในวนัรุ่งขึ3น สาํหรับท่านที�ตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้าย
ผา่นบตัรเครดิตที�ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัที�ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 



 

22 กุมภาพนัธ์ 2562 ตาฮีตี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ตาฮีตี (Tahiti)   
  นาํท่านเชคเอาทจ์ากเรือสาํราญ และรับกระเป๋าเดินทาง 
09.30 น. นําท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือ หรือ วอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ� งมีสินค้าของที�ระลึกวางจาํหน่ายให้

นกัท่องเที�ยวไดเ้ลือกซื3อ นาํท่านเที�ยวชมเกาะตาฮีตี (Tahiti) เป็นเกาะที�ใหญ่ที�สุดในกลุ่มของ
หมู่เกาะวินด์เวิร์ดของเฟรนช์โปลินีเซีย ตั3งอยู่ในหมู่เกาะโซไซตีมหาสมุทรแปซิฟิกใต ้เป็น
เกาะที�มีประชากรมากที�สุดในเฟรนช์โปลินีเซีย มีเมืองหลวงคือเมืองปาเปเอเต ซึ� งตั3งอยู่ทาง
ชายฝั�งตะวนัตกเฉียงเหนือ นาํท่านเที�ยวชมเมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮีตี โดยเริ�มจาก
ตลาดเก่าแก่ของเมือง ที�มีการนาํขา้วของ ผกัและผลไมม้าวางขาย จากนั3นนาํท่านเขา้ชมโบสถ์
ปาเปเอเต (Cathedral of Papeete) ซึ� งเป็นโบสถ์ประจาํเมือง นําท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์ไข่มุก 
(Pearl Museum) ซึ� งเป็นพิพิธภณัฑ์ที�จดัแสดงไข่มุกทะเลแปซิฟิก และ การนําไข่มุกมาทํา
เครื�องประดบัต่างๆมากมาย ท่านจะไดเ้ห็นวิถีการพฒันาและการออกแบบเครื�องประดบัอนั
หลากหลาย นําท่านเดินเล่นบริเวณบูเกนวิลพาร์ค (Bougainville Park) และจัตุรัสไวเอเต 
(Vai’ete Square) ซึ� งเป็นจตุัรัสที�มีสีสันและความสนุกสนานอย่างมากในเวลาคํ�าคืน (แนะนาํ 
หากท่านทานอาหารคํ�าเสร็จแลว้ควรมาเดินเล่นผอ่นคลายอิริยาบถ และเดินชมสีสันยามคํ�าคืน
ของตาฮีตีไดใ้นบริเวณนี3 ) นาํท่านเดินชมตลาดพื3นเมือง (Le Marche) ซึ� งเป็นตลาดที�เก่าแก่ที�สุด
ของตาฮีตี มีสินคา้พื3นเมืองและหัตถกรรมพื3นบา้นจดัแสดงและจาํหน่ายให้กบันักท่องเที�ยว 
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือ ที�มีความยาวตั3งแต่ท่าเรือเฟอร์รี�  อนัเป็นจุดจอดเรือ
สาํหรับการโดยสารไปยงัหมู่เกาะอื�นๆ ไปจนถึงสวนพฤกษศาตร์แห่งตาฮีตี ***แนะนาํให้ท่าน
เดินชมและถ่ายรูปกับพืชพันธ์ุแปลกตา นานาชนิดที�ปลูกในสวนสาธารณะและสวน
พฤกษศาสตร์แห่งเกาะตาฮีตี*** 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย   นาํท่านเดินทางสู่จุดวีนัส (Venus point) ซึ� งตั3งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวมาตาวาอิ (Matavai 
Bay) ซึ� งเป็นจุดที�กปัตนัเจมส์ คุ๊ก ได้ทาํการทอดสมอเรือและคน้พบหมู่เกาะตาฮีตี อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพตน้กาํเนิดทางประวติัศาสตร์ ในการคน้พบหมู่เกาะตาฮีตีครั3 งแรกของชาวยโุรป 
ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ อาราโฮโฮ โบลวโ์ฮล (Arahoho Blow Hole) ซึ� งเป็นหลุมลาวา อนัเกิด
จากการไหลของลาวาลงสู่ทะเล ทาํใหเ้กิดช่องวา่งขึ3น เมื�อนํ3าทะเลซดัเขา้สู่ช่องดงักล่าวเกิดเป็น
นํ3าพุฉีดขึ3นทอ้งฟ้า อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปและเก็บภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั3น
นาํท่านเดินทางสู่สวนวาอิปาฮิ (Vaipahi garden) ซึ� งเป็นสวนป่าที�มีพืชพนัธ์ุธรรมชาติมากมาย 



 

รวมถึงนํ3 าตกสายเล็กๆ ที�สวยงามแห่งเกาะตาฮีตี อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํ
ท่านเดินทางสู่ 

  ถํ3ากรอตโต ้(Grotto cave) ซึ� งเป็นถํ3าที�เกิดจากกดัเซาะของนํ3 าทะเล บริเวณเขต มาราเอ (Maraa) 
ใหท้่านไดถ่้ายรูปถํ3ากรอตโตแ้ห่งเกาะตาฮิติ ตามอธัยาศยั 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที0พกัระดับ 4 ดาว Intercontinental Tahiti Resort and Spa Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 
23 กุมภาพนัธ์ 2562 ตาฮีตี – อ๊อคแลนด์ 
 

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินปาเปเอเต 
08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินปาเปเอเต (PPT) สู่สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) นิวซีแลนด์ โดย

เที�ยวบิน TN101            (ใช้เวลาบิน 6.10 ชั�วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่าง
เที�ยวบิน 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื0องบิน 

 
 

2e กุมภาพนัธ์ 2562 ตาฮีตี – อ๊อคแลนด์ 
 

12.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองออ๊คแลนด ์(AKL) เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด ์ 
นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นาํเขา้ อาหารสด และ
พืชผกั) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจีน พร้อมลิ3มลอง กุง้มงักร และ เป๋าฮื3อทะเลใต ้
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที�ใหญ่ที�สุดของเกาะเหนือ เมืองที�ไดชื้�อวา่เป็นศูนยก์ลาง
พาณิชยกรรมและการคา้ที�สาํคญัที�สุดและที�สําคญัเป็นเมืองที�ไดรั้บสมญานามวา่ เมืองแห่งการ
แล่นเรือใบ ( The City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที�สมบูรณ์แบบอยูห่ลายแห่ง นาํท่านขึ3นหอคอย
สกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที�สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลกัษณ์สง่างามของอ๊อคแลนด ์
สกาย ทาวเวอร์ จดัเป็นสิ�งปลูกสร้างที�สูงที�สุดในซีกโลกใต ้เปิดให้บริการตั3งแต่เดือน สิงหาคม 
ค.ศ.1997 หอคอยยอดแหลมแห่งนี3  ถือเป็นส่วนหนึ�งของ สกายซิตี3คอมเพล็กซ์ ซึ� งประกอบไป
ดว้ย คาสิโน ที�เปิดให้บริการตลอด 24 ชั�วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกไดว้า่มี
ครบทุกอยา่งไวค้อยให้บริการ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นพาร์แนล (Parnell Village) ซึ� ง



 

ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 2-3 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ซึ� งมี เอกลกัษณ์กลิ�นอายของ
ความเป็นสมัยเก่าให้เห็นอยู่ ตึกเก่าสไตล์โคโลเนียล ทางเท้าปูลาดด้วยอิฐ เป็นแหล่งรวม 
ร้านอาหารและคาเฟ่เก๋ๆ อยู่ตลอดถนนรวมทั3 งในซอกซอย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตาม
อธัยาศยั 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที0พกั Sky City Auckland Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 
 

25 กุมภาพนัธ์ 2562 อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านชมท่าเรือริมอ่าวที�สวยงามเต็มไปดว้ยเรือนบัร้อยลาํ ชมสะพานฮาร์เบอร์ นาํท่านผ่าน

ชมย่าน                     Queen street ที�เป็นถนนสายสําคญัย่านการค้าและตึกสําคญัของเมือง 
อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซื3อของฝาก                 ของที�ระลึก ตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาสมควร นาํท่าน
เดินทางกลบัสู่สนามบินออ๊คแลนด ์

***อิสระใหท่้านรับประทานอาหารกลางวนัในสนามบินตามอธัยาศยั*** 
�z.�� น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทยแอร์เวยส์ โดยเที�ยวบินที� TG 
492 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ชั�วโมง)  
20.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

17 วนั มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French 
Polynesia) 

(หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย ที0ได้ชื0อว่า...หมู่เกาะ และ ทะเลที0สวยที0สุดในโลก) 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  9 – 25 กุมภาพนัธ์ 2562 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน (หอ้งพกั 
Balcony) 

299,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ (หอ้งพกัแบบ Balcony) 140,000 

เด็กอาย ุ�-11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน หอ้ง Balcony)  279,900 



 

ชั3นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเที�ยวบินของสายการบิน TG 
เท่านั3น) 
 เริ�มตน้ที�ท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั3น) 

85,000 – 100,000 

กรณีไม่เอาตั�วเครื�องบิน (การบินไทย TG เส้นทาง: BKK-AKL-BKK) 
หกัค่าตั�ว 

�0,000 

กรณีมีวซ่ีานิวซีแลนด์อยูแ่ลว้ หกัค่าวซ่ีานิวซีแลนด์ 3,000 

หากท่านใดต้องการอยู่เที0ยวต่อนิวซีแลนด์ ให้แจ้งทางทัวร์ เพื0อทําการขอเลื0อนเที0ยวบิน
ขากลบั 

**ราคาอาจมีการปรับขึ3น – ลง ตามราคานํ3ามนัที�ปรับขึ3นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที� 
สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั3น (คิด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561) ** 

 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื0อทราบ 
� กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
� กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ3าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ3นเครื�อง (Hand carry) 

นํ3าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยวล่องเรือสาํราญ (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี3รวมถึง 
� ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั3นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินไทย และ แอร์ตาฮิติ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 

23 กก./ท่าน) 
� ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ3ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
� ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน �,5��,��� บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่

ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 ปี) 
� ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, ค่า Service fee ของทางเรือ 
� ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่ แบบมีระเบียง Balcony Cabin) 
� ค่าอาหารทุกมื3อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที�ตามระบุ 
� ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซีแลนด์ (วซ่ีากลุ่ม) และ ค่าวซ่ีา สาํหรับเขา้หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย 
� เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 

 

อตัรานี3ไม่รวมถึง 
� ค่าวซ่ีานิวซีแลนดแ์บบกลุ่ม (เขา้-ออกครั3 งเดียว) หากท่านตอ้งการยื�นเดี�ยว ค่าวซ่ีาตอ้งชาํระเพิ�ม 3,000 

บาท 



 

� ค่า Gratuities ของทางเรือ วันละ 16 USD x 12 วนั = USD 192 ซึ0งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด (ลูกค้า
ชําระบนเรือ) 

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที� 1 : สาํรองที�นั�งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน (ชาํระหลงัจากสาํรองที�นั�งภายใน 3 วนั) 
  งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรือสาํราญ) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน 
* ยกเลิก 1-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 
 

หมายเหตุ :  
� บริษทัฯขอสงวนสิทธิ{ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผู ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 40 วนั ก่อนการเดินทาง 
� บริษทัฯขอสงวนสิทธิ{ ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหา

สถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ{ ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหา
การจราจร ฯลฯ   ทั3งนี3จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

� การท่องเที�ยวนี3 เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ{  การใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือ
แจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

� บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ3น หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ 
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ 
หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

� สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
� ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ3าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิ{ ที�จะ ไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�งเพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยว
ใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตัrวเครื0องบินเอง (Land Only) 



 

� ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการ
มาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหาก
กรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัrวเครื0องบิน 
� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั3น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ 
Refund ไดเ้ท่านั3น) 

� ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อน
เพื�อขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์นั3นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บ
การยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั3นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�ว
เครื�องบินภายในประเทศได ้

� เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 

 

 

โรงแรมและห้อง 
� หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ3นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
ซึ� งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ� งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดั
หอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมิตํ�า 
เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั3น 

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ3น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิ{ ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึQนเครื0องบิน 
� กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ3นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุก

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ3นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 
� วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ3าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํ

การตรวจอยา่งละเอียดอีกครั3 ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ3นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ3น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 



 

100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตาม
มาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

� หากท่านซื3อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถ
นาํขึ3นเครื�องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
� สาํหรับนํ3าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม 

(สาํหรับผูโ้ดยสารชั3นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ3นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่า
ระวางนํ3าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ{ ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ3าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่
ที�สายการบินกาํหนด 

� สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ3นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ3าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ3ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วย
วดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ3าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�า
กวา่มาตรฐานได ้ทั3งนี3 ขึ3นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ{ ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ3าหนกัส่วนที�เกิน 

� กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ3นเครื�องบิน 
(Hand carry) 

 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
� ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที0เช็คไปกับเครื0อง เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั3น ซึ� งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณดว้ยนํ3 าหนกักระเป๋าจริง ทั3งนี3 จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั3นธรรมดา (Economy) หรือ 
USD 600 กรณีเดินทางชั3นธุรกิจ (Business) ดงันั3นจึงไม่แนะนาํให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋า
ใบใหญ่ 

� กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ
ประกนัภยัการเดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่
สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิน
เท่านั3น นั�นหมายถึงจะชดเชยตามนํ3 าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั3น ดงันั3น
ท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ{ การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั3น 



 

� กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้
ท่านได ้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา  
(ขอเอกสารทัQงหมด 2 ชุด เพราะยื0น วีซ่านิวซีแลนด์ และ วซ่ีาเฟรนซ์โปลนีิ

เซีย) 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ � เดือน) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั3นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทั
ทวัร์ฯ เพื�อขอยื�น 

วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตั�วเครื�องบินในช่วงที�ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ดื3อและยดึติดกบัการยื�นใน
สมยัก่อน ) 

 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ3นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิQว 2 รูป พืQนฉากหลงัรูปต้องเป็นพืQนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืQนเป็นสีเทา 

ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาที0
เคยได้)  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที�มีรายละเอียดบา้นเลขที�มาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สาํเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี3   
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ� งออกให้โดยที�วา่การ

เขตหรืออาํเภอเท่านั3น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มีความสัมพนัธ์
อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ
เท่านั3นและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ
เท่านั3นและใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   



 

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและ
ประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ (อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง 

เงินเดือน  
- กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั3นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ ระบุชั3นปีที�

ศึกษา  
 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั3ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบุชื�อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที�จะยื�นวีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ3นไปจากเดือนที�จะยื�นวซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อน
ยื�นวซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านัQน 
************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที�มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเนื�อง) เช่นจากเดือน 1 
ขา้มไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการ
ถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มา

ดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี3  



 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออก
โดยธนาคาร ระบุชื�อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที�จะยื�นวีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี3  
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื�อเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร 

(ตอ้งระบุชื�อผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื�อแสดงสถานะ และ

ความสัมพนัธ์วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั3น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

  

17 วนั มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French 
Polynesia) 

(หมู่เกาะเฟรนช์โปลนีิเซีย ที0ได้ชื0อว่า...หมู่เกาะ และ ทะเลที0สวยที0สุดใน
โลก) 

9 - 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ชื0อผู้สํารองที0นั0ง............................................................... เอเย่นต์
................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์
........................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 



 

 
 


