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17 วัน มหัศจรรย์ หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French Polynesia)
(หมู่เกาะเฟรนช์ โปลินีเซีย ทีไ่ ด้ ชื่อว่ า...หมู่เกาะทีส่ วยทีส่ ุ ดในโลก)
ตาฮีตี – โมโอเรอา – ราอีอาเตอา – โบรา โบร่ า – นูกูฮีวา – ฟาการาวา – รังกิโรอา – ฮูอาฮีเน

9 กุมภาพันธ์ 2562
16.00 น.
18.45 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน B (แถว B) ประตูทางเข้าที่ 2 - 3 อาคารผูโ้ ดยสาร ขาออก
ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.40 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่ เมืองอ๊อคแลนด์

10 กุมภาพันธ์ 2562
12.05 น.
14.00 น.

กรุ งเทพมหานคร

อ๊อคแลนด์ – ปาเปเอเต

เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านรับกระเป๋ าเพื่อเชคอินสายการ
บิน Air Tahiti Nui
นาท่านเช็คอินสายการบิน Air Tahiti Nui เที่ยวบิน TN102
อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย

รหัสทัวร์ : THE9-TG-NZ-9-25FEB19
16.40 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) สู่ สนามบินปาเปเอเต (PPT) โดยสายการบิน แอร์ ตาฮิติ (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 4.50 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเย็นบริการบนเครื่ องบิน

เนื่องจากบินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลา ดังนั้นจะถึงสนามบินปาเปเอเต ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
9 กุมภาพันธ์ 2562
22.25 น.

ปาเปเอเต (ตาฮีตี)

เดินทางถึงสนามบินปาเปเอเต (Pepeete) เกาะตาฮีตี เมืองหลวงของเฟรนช์โปลินีเซีย (French Polynesia)
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Intercontinental Tahiti Resort and Spa Hotel **** หรื อเทียบเท่า

10 กุมภาพันธ์ 2562

ปาเปเอเต (ตาฮีตี) – เชคอินลงเรื อสาราญ Oceania Cruise

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิ ส ระให้ ท่ า นได้พ ัก ผ่ อ นตามอัธ ยาศัย และใช้ สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกของโรงแรม ให้ ท่ า นได้ป รั บ เวลา
และปรับร่ างกาย ก่อนการล่องเรื อสู่ หมู่เกาะต่างๆของเฟรนช์โพลินีเซี ย หมู่เกาะอาณานิ คมของฝรั่งเศสที่ได้ชื่อว่า
“ไข่มุกแห่ งทะเลแปซิ ฟิกใต้” เป็ นหมู่เกาะที่ นักท่องเที่ ยวยกย่องให้เป็ นแดนสวรรค์ และได้รับการยกย่องว่า
เป็ นหมู่เกาะที่มีความสวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นริ มหาดสวย น้ าใส แลเห็นฝูงปลา
แหวกว่าย

13.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปาเปเอเต (Papeete) แห่งตาฮีตี เพื่อเชคอินขึน้ เรื อสาราญ Oceanea Marina Cruise

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
11 กุมภาพันธ์ 2562
เกาะโมโอเรอา (เฟรนช์ โพลินีเซีย)
05.00 น.
เช้า
08.00 น.

เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อปาเปเอเต (Papeete) สู่ ท่าเทียบเรื อ โมโอเรอา (Moorea)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญเทียบท่า ณ ท่าเรื อ โมโอเรอา (Moorea)
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ ในการนัง่ รถ 4 WD สาหรับการท่องเที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา (Moorea) เป็ นเกาะ
หนึ่ งของหมู่เกาะโซไซเอตี อยู่ห่างจากเกาะตาฮีตี ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 17 กิ โลเมตร เกาะแห่ งนี้ ถูก
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ค้นพบโดยชาวโพลินีเซี ยนเมื่อประมาณ ค.ศ. 1000 โดยชาวพื้นเมืองโพลินีเซี ยนโบราณ ได้อพยพมาทางน้ าเพื่อ
หาดินแดนใหม่โดยเรื อแคนู และได้มาพบเกาะโมโอเรอา เกาะแห่ งนี้ มีภูมิทศั น์ที่สวยงามแปลกตายิ่ง นาท่านขึ้น
รถ 4WD ชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวพื้นเมือง เช่น
การทาไร่ สับปะรด ไร่ วานิ ลา (ซึ่ งเป็ นรายได้เกษตรกรรมในการส่ งออกของหมู่เกาะนี้ ) ตลอดจนไร่ ผลไม้ต่างๆ
ทั้ง กล้วยหอม เกรปฟรุ ต เลมอน เป็ นต้น ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ยอดเขา เบลล์เวแดร์ (Belvedere) ซึ่ งเป็ นจุดชม
วิวที่สวยที่สุดแห่ งเกาะโมโอเรอา ท่านจะได้เห็นวิวของ อ่าวคุ๊ก (Cook Bay) และ อ่าวโอปุโนฮู (Opunohu Bay)
สะท้อนให้เห็นความงามน้ าทะเลสี เทอควอยซ์ ทอดยาวเป็ นชั้นไล่ระดับสี ตัดกับผืนฟ้ าสดใส สวยงามยิ่ง จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขามหัศจรรย์ (Magic Mountain) ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวสู งสุ ดของเกาะโมโอเรอา สามารถเห็นวิว
และความงามของเกาะแห่งนี้ในมุมสู ง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเก็บภาพความงามของหมู่เกาะโมโอเรอา ตาม
อัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

บ่าย

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ การดาน้ าชมความงามของโลกใต้ทอ้ งทะเลแห่ งหมู่เกาะโมโอเรอา โดยการสวม
หมวกดาน้ าแบบเฮลเมท (Aquablue Exploration) ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ใหม่ในการเดิ นเล่นท่องโลกใต้
ทะเล ชมความน่ ารักของฝูงปลาหลากชนิ ดแห่ งท้องทะเลแปซิ ฟิก เดิ นชมความงามของปะการั งอันสมบูรณ์ ที่
ได้รับการอนุ รักษ์อย่างดี ยิ่ง (เป็ นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด แนะนาให้ท่านเตรี ยมชุ ดว่ายน้ าไปด้วย) ท่านที่วา่ ยน้ า
ไม่เป็ นไม่ตอ้ งกังวล เนื่องจากท่านสามารถสวมหมวกและเดินชมความงามใต้ทอ้ งทะเล เฉกเช่นการเดินชมสวน
นัน่ เอง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ าประทับใจของทะเลสวย น้ าใส และ โลกใต้ทะเล จวบจนได้เวลานา
ท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ (หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่น ชมความงามและความน่ารักของร้านค้าขาย
ของที่ระลึกมากมาย บริ เวณท่าเรื อและวอเตอร์ ฟร้อนท์แห่งหมู่เกาะโมโอเรอา)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

17.00 น.

เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ โมโอเรอา (Moorea) สู่ ท่าเทียบเรื อ ราอีอาเตอา (Raiatea)
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12 กุมภาพันธ์ 2562

ราอีอาเตอา

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อราอีอาเตอา (Raiatea)
ราอีอาเตอา (Raiatea) เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับที่สอง (รองจากเกาะตาฮีตี) ของหมู่เกาะโซไซตี ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของดินแดนเฟรนช์โปลินีเซี ยในมหาสมุทรแปซิ ฟิกใต้ มีเมืองหลักคืออูตูโรอา นาท่านลงเรื อเล็กเพื่อ
เดินทางสู่ อีกด้านหนึ่ งของเกาะ ราอีอาเตอา นัน่ คือเกาะตาฮาอา (Tahaa) ซึ่ งเป็ นแนวหาดทรายขาวที่โผล่พน้ ผืน
น้ าทะเลอันสวยงาม นอกเหนื อจากแนวปะการังแล้ว ยังเป็ นที่อยูข่ องสัตว์น้ ามากมาย รวมถึงฟาร์ มเลี้ยงหอยมุก
ดาอันเลื่ องชื่ อ นาท่านสัมผัสกรรมวิธีการผลิ ตและการเลี้ ยงหอยมุกดาแห่ งแปซิ ฟิกใต้ อีกทั้งบริ เวณนี้ ยงั เป็ นที่
นิ ยมการดาน้ าดูปะการังและสัตว์ทะเลที่แสนน่ ารัก นาท่านเที่ยวชมไร่ วนิ ลา (Vanilla farm) ที่มีการปลูกวนิลา
สาหรั บส่ งออกและที่ เกาะตาฮาอาแห่ งนี้ เป็ นแหล่ งปลู กวนิ ลาขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะเฟรนช์โปลิ นีเซี ย
โดยเฉพาะวนิลาน้ าตาลทอง (Brown gold) ซึ่ งเป็ นวนิลาพิเศษมีการปลูกมากที่สุดบนเกาะแห่ งนี้ นาท่านเที่ยวชม
ความสวยงามของเกาะตาฮาอา พร้อมเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซี ย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น

บ่าย

อิสระให้ท่านได้ดาน้ าดูปะการัง (Snorkeling) และ สัตว์ทะเลน่ารักต่างๆที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณหมู่เกาะแห่ งนี้ เรี ยก
ได้ว่าเป็ นเกาะที่ มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก และ มี แนววงแหวนปะการังที่ สมบู รณ์ สวยงามอี กแห่ ง
ของเฟร้นช์โพลีนีเซีย ได้เวลานาท่านนัง่ เรื อเล็กกลับสู่ ท่าเรื อ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อราอีอาเตอา (Raiatea) สู่ ท่าเทียบเรื อโบรา โบร่ า (Bora Bora)

23.00 น.

13 กุมภาพันธ์ 2562
เช้า
08.00 น.

โบรา โบร่ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อโบราโบร่ า (Bora Bora)
เกาะโบราโบร่ า (Bora Bora Island) อีกหนึ่ งเกาะปะการังที่ได้รับการขนานนามว่า "ราชิ นีแห่ งหมู่เกาะทะเลใต้"
โดยเกาะเป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่เกาะโซไซเอตี (Society Islands) หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิ ฟิก ในเขตเฟรนช์
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โปลินีเซีย (French Polynesia) ประเทศโพ้นทะเลของฝรั่งเศส เป็ นเกาะปะการังที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่ าเขตร้อน มี
สภาพพื้นทะเลนิ่งเพราะมีปะการังล้อมรอบเกาะ นอกจากนี้ยงั เป็ นเกาะที่มีหาดทรายและท้องทะเลที่สวยงามมาก
แห่ งหนึ่ งของโลก บริ เวณรอบๆลากูนของ เกาะโบราโบร่ ายังถือเป็ นสถานที่ในฝั นสาหรับการดาน้ าทั้งแบบ
สนอร์ กเกิล และ สกูบา (ให้ท่านได้พกั ผ่อนและเที่ยวแบบสบายๆ เนื่ องจากเรื อจอดค้างที่โบรา โบร่ า อีก 1 คืน)
หากท่านใดต้องการเดิ นเล่นบริ เวณท่าเรื อสามารถทาได้ และในการท่องเที่ยวเกาะโบรา โบร่ าในช่วงบ่าย ท่าน
ต้องรับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสาราญก่อนเวลานัด
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

13.00 น.

นาท่านสัมผัสประสบการณ์นงั่ รถ 4 WD สาหรับการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ บน
เกาะโบรา โบร่ า นาท่านเยีย่ มชม 3 หมู่บา้ น และ 4 จุดชมวิวที่สาคัญบนเกาะโบรา โบร่ า นาท่านชมโบราณสถาน
มาราเอ หรื อ วิหารมาราเอ (Marae Temple) เรี ยกได้วา่ เป็ นวิหารศักดิ์สิทธิ์ ของชาวโพลินีเชี ยนโบราณ ที่ได้มีการ
ย้ายถิ่ นฐานโดยอาศัยการล่ องเรื อแคนู เพื่อเสาะแสวงหาแผ่นดิ นใหม่ เมื่ อประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล
นาท่านเที่ยวชมภายในวิหารศักดิ์สิทธิ์ มาราเอ จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ หิ นเต่า (Turtle Stone) ซึ่ งเป็ นหิ นที่มี
ลักษณะรู ปร่ างคล้ายกระดองเต่า ได้เวลานาท่านเที่ยวชมจุดยุทธศาสตร์ ทางทหารของกองทัพอเมริ กา ที่ได้ยกพล
ขึ้ น บกและสร้ า งฐานทัพ อเมริ ก ันขึ้ นในสมัย สงครามโลกครั้ งที่ 2 นาท่ า นชมปื นใหญ่ และยุ ท โธปกรณ์
ทางการทหารที่หลงเหลือเป็ นอนุสรณ์บนเกาะแห่งนี้

นาท่านเดิ นทางสู่ ยอดเขาสู งสุ ดของเกาะโบรา โบร่ า เพื่อชมทัศนี ยภาพและทะเลสาบต่างๆ ณ จุดสู งสุ ดแห่ งนี้
ได้รับการขนานนามจากชาวพื้นเมืองว่า “จุดสู งสุ ดของโลก” (Top of the World) ที่ซ่ ึ งท่านสามารถชมความงาม
ของเกาะทั้งทางด้านตะวันออก จด ด้านตะวันตก และความงามของทะเลสาบไล่ระดับสี สัน ลดหลัน่ สวยงามยิ่ง
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนที่จะนาท่านมุ่งหน้าสู่ ร้านค้าสิ นค้าแฮนด์เมด พื้นเมืองของชาวท้องถิ่น
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนหาดทราย หรื อ เล่นน้ าตามอัธยาศัย
18.00 น.

นาท่านกลับสู่ เรื อสาราญ เพื่อเตรี ยมตัวทานอาหารค่า

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

รหัสทัวร์ : THE9-TG-NZ-9-25FEB19
14 กุมภาพันธ์ 2562
เช้า
09.00 น.

โบรา โบร่ า

12.00 น.
กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านลงเรื อเล็กมุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบโบรา โบร่ า (Bora Bora Lagoon) เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่ งในชี วิต
ในการว่ายน้ ากับปลาฉลามครี บดา (Black tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน (Stingrays) พร้อมว่ายน้ าเก็บ
ภาพความน่ารักของสัตว์ใต้ทอ้ งทะเลที่อาศัยในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลสาบ
แห่ ง เกาะโบรา โบร่ า ที่ ไ ด้ชื่ อว่า เป็ นทะเลที่ ส วยที่ สุ ดในโลก และครั้ งหนึ่ ง ในชี วิตที่ ค วรค่ า ต่ อการมาเยือ น
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนและเก็บภาความงามของเกาะโบรา โบร่ า รวมถึงการว่ายน้ า ดาน้ าดูปะการัง ที่เรี ยกได้วา่
“สวนปะการัง” ที่สวยงาม สมบูรณ์แบบของโลก อิ สระให้ท่านเดินเล่นชมทัศนี ยภาพโดยรอบเกาะ ได้เวลานา
ท่านนัง่ เรื อเล็กกลับไปยังท่าเรื อ จากนั้นนาท่านเดิ นเล่ นบริ เวณท่าเรื อ เพื่อเลื อกซื้ อของฝากและเก็บภาพความ
ประทับใจก่อนเรื อออกจากท่าเรื อโบรา โบร่ า เกาะที่ได้การขนานนามว่า “สวยที่สุดในโลก”
นาท่านกลับสู่ เรื อสาราญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญ

13.00 น.

เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อโบรา โบร่ า (Bora Bora) สู่ ท่าเทียบเรื อนูกูฮิวา (Nuku Hiva)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

15 กุมภาพันธ์ 2562
เช้า

Cruising the South Pacific

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิ จกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์ เน็ต
Entertainment
:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลาย
สไตล์ คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนส มินิกอล์ฟ

รหัสทัวร์ : THE9-TG-NZ-9-25FEB19
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

16 กุมภาพันธ์ 2562

นูกูฮิวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อท ากิ จกรรมที่ มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

12.00 น.

เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ นูกูฮิวา (Nuku Hiva)

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมธรรมชาติของเกาะนู กูฮิวา โดยนาท่านสัมผัสประสบการณ์ ขึ้นรถ 4WD แบบขบวนคาราวาน
มุ่งสู่ ที่ราบไทปิ ไว (Taipivai Valley) หนึ่ งในโบราณสถานที่ที่สมบูรณ์ ที่สุดบนเกาะ Marquesas ผ่านชม
ธรรมชาติ แ ละแวะถ่ า ยรู ป ณ จุ ดชมวิว ต่ า งๆ ระหว่า งทางท่ า นสามารถเห็ นหมู่ บ ้า นเล็ ก ๆของชาวพื้ น เมื อ ง
โบสถ์ และวัดโบราณต่างๆ รวมถึงวิวฝั่งทะเลและอ่าวที่สวยงามจากการนัง่ รถเลียบชายฝั่ง จากนั้นมีเวลาให้ท่าน
แวะชมสิ นค้าท้องถิ่นเพื่อเป็ นของฝากก่อนเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ

17.00 น.
ค่า

นาท่านกลับสู่ เรื อสาราญ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

รหัสทัวร์ : THE9-TG-NZ-9-25FEB19
17 กุมภาพันธ์ 2562

นูกูฮิวา

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ การดาน้ าดูปะการังแบบ Snorkeling เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชี วิตในการ
ว่ายน้ ากับปลาฉลามครี บขาว (White tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน (Stingrays) หรื อหากโชคดีท่านจะได้
เห็นปลาวาฬออก้า (Orca Whales) ซึ่ งมีพบเห็นได้บริ เวณเกาะแห่ งนี้ ให้ท่านได้วา่ ยน้ าเก็บภาพความน่ารักของ
สัตว์ใต้ทอ้ งทะเลที่อาศัยในบริ เวณนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลแสนสวยแห่ งเกาะนู กูฮิวา ที่ได้
ชื่อว่าเป็ นทะเลที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเฟร้นช์ โพลีนีเซี ย และครั้งหนึ่ งในชี วิตที่ควรค่าต่อการมาเยือน อิสระ
ให้ท่านได้พกั ผ่อนและเก็บภาความงามของเกาะ รวมถึงการว่ายน้ า ดาน้ าดูปะการัง ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่
เรื อสาราญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเรื อสาราญ

บ่าย

นาท่านเข้าชมความงามของโบสถ์นอร์ เทอร์ ดามแห่งเกาะนู กูฮิวา (The Notre dame Cathedral) หรื อที่รู้จกั ในนาม
Taiohae Cathedral จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้า และ เดิ นเล่นบริ เวณท่าเรื อ ซึ่ งมีสินค้าและชองที่
ระลึกวางขายให้นกั ท่องเที่ยวได้เลือกซื้ อ หรื อท่านจะเดินเล่น เล่นน้ า ตามแนวชายหาด ได้ตามอัธยาศัย
นาท่านกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อนูกูฮิวา (Nuku Hiva) สู่ ท่าเทียบเรื อฟาการาวา (Fakarava)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17.00 น.
18.00 น.
ค่า

18 กุมภาพันธ์ 2562
เช้า

Cruising the South Pacific

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิ จกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์ เน็ต
Entertainment
:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลาย

รหัสทัวร์ : THE9-TG-NZ-9-25FEB19

กลางวัน

ค่า

สไตล์ คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนส มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

19 กุมภาพันธ์ 2562

ฟาการาวา

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ฟาการาวา (Fakarava)
เกาะฟาการาวาเป็ นเกาะปะการั ง วงแหวนที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในหมู่ เกาะตู อาโมตู ใ นเขตเฟรนช์โปลิ นีเซี ย (French
Polynesia) ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส ตั้งอยูใ่ นมหาสมุทรแปซิ ฟิกตอนใต้ เกาะมีรูปร่ างคล้ายรู ปสามเหลี่ยม
ยาว 60 กิ โลเมตร กว้าง 21 กิ โลเมตร เกาะมีลากูนพื้นที่ 1,112 ตารางกิ โลเมตร ปั จจุบนั เกาะฟาการาวาได้
กลายเป็ นแหล่งดาน้ าลึกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังเป็ นแหล่งดาน้ าที่ติดอันดับ TOP dive ของโลกอีกด้วย
นาท่านเที่ยวชมเมืองที่ต้ งั อยู่บนเกาะแห่ งนี้ นาท่านชมประภาคารโทคาปา (Tokapa) ประภาคารที่เก่าแก่และ
สาคัญของเกาะ จากนั้นชมโบสถ์ปะการัง (Coral Church) ซึ่ งเป็ นโบสถ์ประจาเมือง นาท่านเดินเที่ยวชมความ
งามภายในหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะแห่ งนี้ ซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้เป็ นมรดกโลกในการอนุรักษ์
สัตว์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น นกนานาชนิด แนวปะการัง และ สัตว์ทอ้ งทะเลหายากมากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความสวยงามของธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

บ่าย

นาท่าน ดาน้ าชมปะการังอันแสนอุดมสมบูรณ์ ซึ่ งหากโชคดี ท่านอาจได้พบกับปลาฉลามสี เทาและปลากระเบน
ราหู ที่อาจผ่านเข้ามาให้เห็ นในบางครั้ ง นอกจากนี้ แล้วท่านยังจะได้สนุ กสนานไปกับการนอนอาบแดดริ ม
ชายหาดขาวสะอาด หรื อ เดินเล่นในท้องทะเล ข้ามจากอีกเกาะไปอีกเกาะ อันเป็ นแนวปะการังวงแหวน เก็บภาพ
ความอัศจรรย์ในการรังสรรค์ “สวรรค์บนดิน” ของธรรมชาติที่หาที่ใดเปรี ยบได้ ธรรมชาติที่สวยงามยากแก่การ
มาเยือนและสัมผัส
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16.00 น.
17.00 น.
ค่า

นาท่านกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อฟาการาวา (Fakarava) สู่ ท่าเทียบเรื อรังกิโรอา (Rangiroa)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

20 กุมภาพันธ์ 2562

รังกิโรอา

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อรังกิโรอา (Rangiroa)
นาท่า นลงเรื อเล็ก (Private boat) เพื่ อเดิ นทางมุ่ง สู่ ทางตอนใต้ข องเกาะ อันเป็ นที่ ต้ งั ของกาแพงปะการั ง
(Coral Wall) ที่เกิดจากการทับถมของฟอสซิ ลนับล้านปี เกิดเป็ นแนวกาแพงปะการังธรรมชาติ ทอดยาวในท้อง
ทะเล และที่แห่ งนี้ ยงั เป็ นที่อยู่ของสัตว์ทะเลนานาชนิ ด รวมถึ งดอกไม้ทะเล ปลาปะการัง และอื่นๆอีกมากมาย
แนวปะการังแห่ งนี้ เรี ยกได้ว่า เป็ นแนวกาแพงปะการังที่มีค่ายิ่งของดิ นแดนเฟรนช์โปลิ นีเชี ย เนื่ องจากต้องใช้
เวลานับล้านปี ที่ธรรมชาติสามารถรังสรรค์ข้ ึนมาได้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีก
แห่ งหนึ่ งและหากท่านต้องการชมความงามของโลกใต้ทอ้ งทะเล ท่านสามารถดาน้ าดู ความสวยงามของแนว
ปะการัง และสัตว์น้ านานาชนิดได้ที่นี่ ที่ซ่ ึ งปะการังมีความสมบูรณ์มากที่สุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น BBQ lunch

บ่าย

นาท่านกลับสู่ ท่าเรื อใหญ่ เพื่อให้ท่านได้เที่ยวชมความน่ารักของหมู่บา้ นบนเกาะรังกิโรอา ทั้งในเขตเมืองอันเป็ น
ที่ต้ งั ของสถานที่ราชการต่างๆ โบสถ์ประจาเมือง และ ร้านค้า ขายของที่ระลึก ตลอดจนหาดทรายขาวสะอาดตา
ทอดยาวสุ ดลูกตา ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความน่าประทับใจของเกาะรังกิโรอา ก่อนนาท่านกลับ
ขึ้นเรื อสาราญ
นาท่านกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรื อรังกิโรอา (Rangiroa) สู่ ท่าเทียบเรื อ ฮูอาฮีเน (Huahine)

16.00 น.
17.00 น.
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
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ฮูอาฮีเน

เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ฮูอาฮีเน (Huahine)
นาท่านเดิ นทางชมเกาะโพเอ (Poe Island) โดยนัง่ เรื อแคนู ติดมอเตอร์ เพื่อชมธรรมชาติรอบๆเกาะอันสวยงาม
นาท่านแวะดาน้ าชมปะการัง ณ จุดดาน้ าตื้น ซึ่ งขึ้นชื่ อว่าเป็ นสวนปะการังของเกาะ (Coral Garden) จากนั้น
นาท่านแวะให้อาหารปลาไหลตาสี ฟ้า (Blue Eyed eels) ปลาไหลน้ าจืดที่มีถิ่นอาศัยอยูใ่ นเกาะนี้ ได้เวลานาท่าน
ชมฟาร์ ม ไข่ มุ ก แห่ ง เดี ย วของเกาะฮู อาฮี เ น โดยไกด์ จะให้ค วามรู ้ ถึ ง วิธี ก ารท าฟาร์ ม ไข่ มุ ก ตั้ง แต่ จุด เริ่ ม ต้น
จนกระทัง่ ถึงเวลาเก็บเกี่ยวไข่มุกดาที่มีราคาแพง

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ า นเดิ นชมธรรมชาติ เลี ย บชายฝั่ ง อิ ส ระให้ ท่ า นได้เก็ บ ภาพความสวยงามของเกาะโพเอ(Poe Island)
ได้เวลานาท่านเดิ นทางกลับสู่ ท่าเรื อ จากนั้นนาท่านเที่ยวชมหมู่บา้ นและร้ านค้าบริ เวณท่าเรื อ หรื อ หากท่าน
ต้องการเล่นน้ าอาลา หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซี ย ก็สามารถทาได้เช่นกัน เนื่องจากบริ เวณนี้ มีหาดทรายและน้ าทะเล
สวยงามเช่นเดียวกัน ท่านสามารถเดินเล่นพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย แต่ตอ้ งขึ้นเรื อก่อนเวลา 17.30 น.

18.00 น.
ค่า

เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อฮูอาฮีเน (Huahine) มุ่งสู่ ท่าเทียบเรื อ ตาฮีตี (Tahiti)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
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ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในค่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลงจาก
เรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมา
ให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
22 กุมภาพันธ์ 2562
ตาฮีตี
หมายเหตุ

เช้า
08.00 น.
09.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ตาฮีตี (Tahiti)
นาท่านเชคเอาท์จากเรื อสาราญ และรับกระเป๋ าเดินทาง
นาท่านเดิ นเล่นบริ เวณท่าเรื อ หรื อ วอเตอร์ ฟร้อนท์ ซึ่ งมีสินค้าของที่ระลึ กวางจาหน่ายให้นกั ท่องเที่ยวได้เลือก
ซื้ อ นาท่านเที่ยวชมเกาะตาฮีตี (Tahiti) เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของหมู่เกาะวินด์เวิร์ดของเฟรนช์โปลินี
เซี ย ตั้งอยูใ่ นหมู่เกาะโซไซตีมหาสมุทรแปซิ ฟิกใต้ เป็ นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในเฟรนช์โปลินีเซี ย มีเมือง
หลวงคือเมืองปาเปเอเต ซึ่ งตั้งอยูท่ างชายฝั่งตะวันตกเฉี ยงเหนื อ นาท่านเที่ยวชมเมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของ
ตาฮีตี โดยเริ่ มจากตลาดเก่าแก่ของเมือง ที่มีการนาข้าวของ ผักและผลไม้มาวางขาย จากนั้นนาท่านเข้าชมโบสถ์
ปาเปเอเต (Cathedral of Papeete) ซึ่ งเป็ นโบสถ์ประจาเมือง นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไข่มุก (Pearl Museum) ซึ่ ง
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงไข่มุกทะเลแปซิ ฟิก และ การนาไข่มุกมาทาเครื่ องประดับต่างๆมากมาย ท่านจะได้เห็น
วิถีการพัฒนาและการออกแบบเครื่ องประดับอันหลากหลาย นาท่านเดินเล่นบริ เวณบูเกนวิลพาร์ ค (Bougainville
Park) และจัตุรัสไวเอเต (Vai’ete Square) ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่มีสีสันและความสนุ กสนานอย่างมากในเวลาค่าคืน
(แนะนา หากท่านทานอาหารค่าเสร็ จแล้วควรมาเดินเล่นผ่อนคลายอิริยาบถ และเดินชมสี สันยามค่าคืนของตาฮีตี
ได้ในบริ เวณนี้) นาท่านเดินชมตลาดพื้นเมือง (Le Marche) ซึ่ งเป็ นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของตาฮีตี มีสินค้าพื้นเมือง
และหัตถกรรมพื้นบ้านจัดแสดงและจาหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริ เวณท่าเรื อ ที่มีความ
ยาวตั้งแต่ท่าเรื อเฟอร์ รี่ อันเป็ นจุดจอดเรื อสาหรับการโดยสารไปยังหมู่เกาะอื่นๆ ไปจนถึงสวนพฤกษศาตร์ แห่ ง
ตาฮีตี ***แนะนาให้ท่านเดิ นชมและถ่ายรู ปกับพืชพันธุ์แปลกตา นานาชนิ ดที่ปลู กในสวนสาธารณะและสวน
พฤกษศาสตร์ แห่งเกาะตาฮีตี***

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ จุดวีนสั (Venus point) ซึ่ งตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของอ่าวมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซึ่ งเป็ นจุดที่
กัป ตันเจมส์ คุ๊ก ได้ท าการทอดสมอเรื อ และค้น พบหมู่ เกาะตาฮี ตี อิ ส ระให้ ท่ า นได้เ ก็ บ ภาพต้น ก าเนิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ ในการค้นพบหมู่เกาะตาฮีตีครั้งแรกของชาวยุโรป ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ อาราโฮโฮ โบลว์โฮล
(Arahoho Blow Hole) ซึ่ งเป็ นหลุมลาวา อันเกิดจากการไหลของลาวาลงสู่ ทะเล ทาให้เกิดช่ องว่างขึ้น เมื่อน้ า
ทะเลซัดเข้าสู่ ช่องดังกล่าวเกิดเป็ นน้ าพุฉีดขึ้นท้องฟ้า อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเก็บภาพความน่าประทับใจตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนวาอิปาฮิ (Vaipahi garden) ซึ่ งเป็ นสวนป่ าที่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติมากมาย
รวมถึงน้ าตกสายเล็กๆ ที่สวยงามแห่งเกาะตาฮีตี อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่
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ถ้ ากรอตโต้ (Grotto cave) ซึ่ งเป็ นถ้ าที่เกิดจากกัดเซาะของน้ าทะเล บริ เวณเขต มาราเอ (Maraa) ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
ถ้ ากรอตโต้แห่งเกาะตาฮิติ ตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Intercontinental Tahiti Resort and Spa Hotel **** หรื อเทียบเท่า

23 กุมภาพันธ์ 2562
06.00 น.
08.00 น.

ตาฮีตี – อ๊อคแลนด์

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินปาเปเอเต
ออกเดินทางจากสนามบินปาเปเอเต (PPT) สู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) นิ วซี แลนด์ โดยเที่ยวบิน TN101
(ใช้เวลาบิน 6.10 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้ าบนเครื่ องบิน
24 กุมภาพันธ์ 2562
12.20 น.
กลางวัน

ตาฮีตี – อ๊อคแลนด์

เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายนิวซี แลนด์ไม่อนุญาตให้นาเข้า อาหารสด และพืชผัก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลอง กุง้ มังกร และ เป๋ าฮื้อทะเลใต้

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนื อ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมและ
การค้าที่สาคัญที่สุดและที่สาคัญเป็ นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่ งการแล่นเรื อใบ ( The City of Sails) มี
อ่าวจอดเรื อที่สมบูรณ์แบบอยูห่ ลายแห่ ง นาท่านขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที่สูงถึง 328 เมตรโดด
เด่ นเป็ นสัญลักษณ์ ส ง่ างามของอ๊อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็ นสิ่ งปลู กสร้ างที่สูงที่สุดในซี กโลกใต้ เปิ ด
ให้บริ การตั้งแต่เดือน สิ งหาคม ค.ศ.1997 หอคอยยอดแหลมแห่ งนี้ ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ สกายซิ ต้ ีคอมเพล็กซ์
ซึ่ งประกอบไปด้วย คาสิ โน ที่เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ร้ านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรี ยกได้วา่ มี
ครบทุกอย่างไว้คอยให้บริ การ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นพาร์ แนล (Parnell Village) ซึ่ งห่ างจากใจกลาง
เมืองประมาณ 2-3 กิโลเมตร เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ซึ่ งมี เอกลักษณ์กลิ่นอายของความเป็ นสมัยเก่าให้เห็นอยู่ ตึกเก่า
สไตล์โคโลเนี ยล ทางเท้าปูลาดด้วยอิฐ เป็ นแหล่งรวม ร้ านอาหารและคาเฟ่ เก๋ ๆ อยู่ตลอดถนนรวมทั้งในซอก
ซอย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Sky City Auckland Hotel **** หรื อเทียบเท่า
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25 กุมภาพันธ์ 2562
เช้า

อ๊อคแลนด์ - กรุ งเทพ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นชมท่ า เรื อริ มอ่ า วที่ ส วยงามเต็ ม ไปด้ ว ยเรื อนับ ร้ อ ยล า ชมสะพานฮาร์ เ บอร์ น าท่ า นผ่ า นชมย่ า น
Queen street ที่ เป็ นถนนสายส าคัญย่านการค้าและตึ กส าคัญของเมื อง อิ ส ระให้ท่านได้เลื อกซื้ อของฝาก
ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย***
14.50 น.
20.50 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ส โดยเที่ยวบินที่ TG 492
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

17 วัน มหัศจรรย์ หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French Polynesia)
(หมู่เกาะเฟรนช์ โปลินีเซีย ที่ได้ ชื่อว่ า...หมู่เกาะ และ ทะเลที่สวยที่สุดในโลก)
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (ห้องพัก Balcony)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ (ห้องพักแบบ Balcony)
เด็กอายุ 2-11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ห้อง Balcony)
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TG เท่านั้น)
เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
กรณี ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (การบินไทย TG เส้นทาง: BKK-AKL-BKK) หักค่าตัว๋
กรณี มีวซี ่านิวซี แลนด์อยูแ่ ล้ว หักค่าวีซ่านิวซี แลนด์

9 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
299,900
140,000
279,900
85,000 – 100,000
20,000
3,000

หากท่ านใดต้ องการอยู่เที่ยวต่ อนิวซีแลนด์ ให้ แจ้ งทางทัวร์ เพื่อทาการขอเลื่อนเที่ยวบินขากลับ
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย และ แอร์ตาฮิติ (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
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 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, ค่า Service fee ของทางเรื อ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่ แบบมีระเบียง Balcony Cabin)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิ วซี แลนด์ (วีซ่ากลุ่ม) และ ค่าวีซ่า สาหรับเข้าหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซี ย
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปหัวหน้าทัวร์
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่านิวซี แลนด์แบบกลุ่ม (เข้า-ออกครั้งเดียว) หากท่านต้องการยืน่ เดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชาระเพิม่ 3,000 บาท
 ค่ า Gratuities ของทางเรื อ วันละ 16 USD x 12 วัน = USD 192 ซึ่งเรื อจะชาร์ ตเข้ าครุ ยส์ การ์ ด (ลูกค้ าชาระบนเรื อ)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 100,000 บาท/ท่าน (ชาระหลังจากสารองที่นงั่ ภายใน 3 วัน)
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 90 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรื อสาราญ)

กรณี ยกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาเต็มจานวน
* ยกเลิก 1-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องเงิ นคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
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 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
(ขอเอกสารทั้งหมด 2 ชุด เพราะยื่น วีซ่านิวซีแลนด์ และ วีซ่าเฟรนซ์ โปลินีเซีย)
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 1 เดือน)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสื อเดินทาง 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 (อย่าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้ ไม่ ได้ ) ห้ ามสวม
แว่ นสายตา (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
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5.
6.
7.
8.
9.

สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
สาเนาใบมรณะบัตร
สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชี ตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชี ออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชี ออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
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หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

