
 

 

EHC-TG-15D-BORABORA 

 
 

15 วนั มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French Polynesia) 
(หมู่เกาะเฟรนช์โปลนีิเซีย ที่ได้ช่ือว่า...หมู่เกาะ และ ทะเลที่สวยที่สุดในโลก) 

 

 
สุดยอด....ทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ) ... เที่ยว หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เฟรนช์โปลินีเซีย 

ตาฮีต ี– โมโอเรอา – ราโรอา – ฟาการาวา – นูกูฮีวา – รังกโิรอา – โบรา โบร่า – ราออีาเตอา  

2 – 16 เมษายน 2563 

289,900 บาท 
 

 (จองด่วน!!!!.....เปิดกรุ๊ปเดยีว.......ที่น่ังจ ากดัมาก ห้องระเบียงทุกห้อง พร้อมฟรี Wifi ทุกห้อง) 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  
โดยจะอ้างองิประกาศของทางเรือและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
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15 วนั มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French Polynesia) 
ตาฮีต ี– โมโอเรอา – ฟาการาวา – นูกูฮีวา – รังกโิรอา – โบรา โบร่า – ราออีาเตอา – ตาฮีตี 

 

 
 

2 เมษายน 2563  กรุงเทพมหานคร 
 

16.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 2 - 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองออ๊คแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี TG 491 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.40 ชัว่โมง) 
 สายการบินมีบริการอาหาร 2 ม้ือระหวา่งเท่ียวบินสู่เมืองออ๊คแลนด ์
 

3 เมษายน 2563  อ๊อคแลนด์ – ปาเปเอเต 
 

11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองออ๊คแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านรับกระเป๋าเพื่อเช็คอินสายการ
บิน Air New Zealand  

14.00 น. น าท่านเช็คอินสายการบิน Air New Zealand เท่ียวบิน NZ 902 
 อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
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18.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) สู่ สนามบินปาเปเอเต (PPT) โดยสายการบิน Air New Zealand (ใช้
เวลาบินประมาณ 4.50 ชัว่โมง) 

  

 ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเย็นบริการบนเคร่ืองบิน 

เน่ืองจากบินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลา ดังน้ันจะถึงสนามบินปาเปเอเต ในเช้ามดืวนัที ่3 เมษายน 2563  
 
 

3 เมษายน 2563  ปาเปเอเต (ตาฮีตี)  
 

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินปาเปเอเต (Pepeete) เกาะตาฮีตี เมืองหลวงของเฟรนช์โปลินีเซีย (French Polynesia) 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Tahiti Ia Ora Beach Resort Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และใช้ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของโรงแรม ให้ท่านได้ปรับเวลา            

และปรับร่างกาย ก่อนการล่องเรือสู่หมู่เกาะต่างๆของเฟรนช์โพลินีเซีย หมู่เกาะอาณานิคมของฝร่ังเศสท่ีไดช่ื้อวา่ 
“ไข่มุกแห่งทะเลแปซิฟิกใต”้ เป็นหมู่เกาะท่ีนักท่องเท่ียวยกย่องให้เป็นแดนสวรรค์ และได้รับการยกย่องว่า     
เป็นหมู่เกาะท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นริมหาดสวย น ้ าใส แลเห็นฝงูปลา
แหวกวา่ย  

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่มาฮานา พาร์ค (Mahana Park) เพื่อน าท่านสัมผสัโลกใตท้ะเลโดยน าท่านด าน ้าต้ืน (Snorkeling) 
ชมปะการัง และสัตวใ์ตท้ะเล ซ่ึงบริเวณน้ีเป็นแหล่งอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ ้ าอีกแห่งหน่ึงของปาเปเอเต ท่านจะไดพ้บ
เห็นความสวยงามของฝูงปลาทะเลเล็กๆท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี หากโชคดีท่านอาจไดพ้บปลากระเบน Stingray 
อีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและพกัผอ่นบริเวณน้ีไดต้ามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Tahiti Ia Ora Beach Resort Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 
4 เมษายน 2563  ปาเปเอเต (ตาฮีตี) – เช็คอนิลงเรือส าราญ Oceania Cruise 
 

  เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่จุดวีนัส (Venus point) ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซ่ึงเป็นจุดท่ี

กัปตันเจมส์ คุ๊ก ได้ท าการทอดสมอเรือและค้นพบหมู่ เกาะตาฮีตี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพต้นก าเนิดทาง
ประวติัศาสตร์ ในการคน้พบหมู่เกาะตาฮีตีคร้ังแรกของชาวยโุรป ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ อาราโฮโฮ โบลวโ์ฮล 
(Arahoho Blow Hole) ซ่ึงเป็นหลุมลาวา อนัเกิดจากการไหลของลาวาลงสู่ทะเล ท าให้เกิดช่องว่างข้ึน เม่ือน ้ า
ทะเลซดัเขา้สู่ช่องดงักล่าวเกิดเป็นน ้าพุฉีดข้ึนทอ้งฟ้า อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปและเก็บภาพความน่าประทบัใจตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สวนวาอิปาฮิ (Vaipahi garden) ซ่ึงเป็นสวนป่าท่ีมีพืชพนัธ์ุธรรมชาติมากมาย 
รวมถึงน ้าตกสายเล็กๆ ท่ีสวยงามแห่งเกาะตาฮีตี อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ 

  ถ ้ากรอตโต ้(Grotto cave) ซ่ึงเป็นถ ้าท่ีเกิดจากกดัเซาะของน ้าทะเล บริเวณเขต มาราเอ (Maraa) ให้ท่านไดถ่้ายรูป
ถ ้ากรอตโตแ้ห่งเกาะตาฮิติ ตามอธัยาศยั 

 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) แห่งตาฮีตี เพือ่เช็คอนิขึน้เรือส าราญ Oceanea RegattaCruise 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 
   

อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  
 

5 เมษายน 2563   เกาะโมโอเรอา (เฟรนช์โพลนีิเซีย) 
 

05.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) สู่ท่าเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ โมโอเรอา (Moorea) 
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์ในการนั่งรถ 4 WD ส าหรับการท่องเท่ียวรอบเกาะโมโอเรอา (Moorea) เป็นเกาะ

หน่ึงของหมู่เกาะโซไซเอตี อยู่ห่างจากเกาะตาฮีตี ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 17 กิโลเมตร เกาะแห่งน้ีถูก
คน้พบโดยชาวโพลินีเซียนเม่ือประมาณ ค.ศ. 1000 โดยชาวพื้นเมืองโพลินีเซียนโบราณ ไดอ้พยพมาทางน ้ าเพื่อ
หาดินแดนใหม่โดยเรือแคนู และไดม้าพบเกาะโมโอเรอา เกาะแห่งน้ีมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตายิ่ง น าท่านข้ึน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B5


 

 

EHC-TG-15D-BORABORA 

รถ 4WD ชมทศันียภาพโดยรอบเกาะ ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวติความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมือง เช่น 
การท าไร่สับปะรด ไร่วานิลา (ซ่ึงเป็นรายไดเ้กษตรกรรมในการส่งออกของหมู่เกาะน้ี) ตลอดจนไร่ผลไมต่้างๆ 
ทั้ง กลว้ยหอม เกรปฟรุต เลมอน เป็นตน้ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ยอดเขา เบลลเ์วแดร์ (Belvedere) ซ่ึงเป็นจุดชม
วิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งเกาะโมโอเรอา ท่านจะไดเ้ห็นวิวของ อ่าวคุ๊ก (Cook Bay) และ อ่าวโอปุโนฮู (Opunohu Bay) 
สะท้อนให้เห็นความงามน ้ าทะเลสีเทอร์ควอยส์ ทอดยาวเป็นชั้นไล่ระดับสี ตดักับผืนฟ้าสดใส สวยงามยิ่ง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภูเขามหัศจรรย ์(Magic Mountain) ซ่ึงเป็นจุดชมวิวสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถ
เห็นวิวและความงามของเกาะแห่งน้ีในมุมสูง อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปและเก็บภาพความงามของหมู่เกาะโมโอเร
อา ตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์การด าน ้ าชมความงามของโลกใตท้อ้งทะเลแห่งหมู่เกาะโมโอเรอา โดยการสวม
หมวกด าน ้ าแบบเฮลเมท (Aquablue Exploration) ให้ท่านไดเ้ปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินเล่นท่องโลกใต้
ทะเล ชมความน่ารักของฝูงปลาหลากชนิดแห่งทอ้งทะเลแปซิฟิก เดินชมความงามของปะการังอนัสมบูรณ์ท่ี
ไดรั้บการอนุรักษ์อยา่งดียิ่ง (เป็นกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด แนะน าให้ท่านเตรียมชุดวา่ยน ้ าไปดว้ย) ท่านท่ีวา่ยน ้ า
ไม่เป็นไม่ตอ้งกงัวล เน่ืองจากท่านสามารถสวมหมวกและเดินชมความงามใตท้อ้งทะเล เฉกเช่นการเดินชมสวน
นัน่เอง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทบัใจของทะเลสวย น ้ าใส และ โลกใตท้ะเล จวบจนไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ (หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่น ชมความงามและความน่ารักของร้านคา้ขาย
ของท่ีระลึกมากมาย บริเวณท่าเรือและวอเตอร์ฟร้อนทแ์ห่งหมู่เกาะโมโอเรอา)  

 

16.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) สู่ท่าเทียบเรือ ฟาการาวา (Fakarava) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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6 เมษายน 2563  ฟาการาวา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ ท่าเทียบเรือ ฟาการาวา (Fakarava) 
  เกาะฟาการาวาเป็นเกาะปะการังวงแหวนท่ีใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะตูอาโมตูในเขตเฟรนช์โปลินีเซีย (French 

Polynesia) ดินแดนโพน้ทะเลของฝร่ังเศส ตั้งอยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต ้เกาะมีรูปร่างคลา้ยรูปสามเหล่ียม 
ยาว 60 กิโลเมตร กวา้ง 21 กิโลเมตร เกาะมีลากูนพื้นท่ี 1,112 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเกาะฟาการาวาได้
กลายเป็นแหล่งด าน ้ าลึกท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และยงัเป็นแหล่งด าน ้าท่ีติดอนัดบั TOP dive ของโลกอีกดว้ย 
น าท่านเท่ียวชมเมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะแห่งน้ี น าท่านชมประภาคารโทคาปา (Tokapa) ประภาคารท่ีเก่าแก่และ
ส าคญัของเกาะ จากนั้นชมโบสถ์ประจ าเมือง น าท่านเดินเท่ียวชมความงามภายในหมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นเกาะแห่งน้ี 
ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกเ้ป็นมรดกโลกในการอนุรักษส์ัตวต่์างๆ ไม่วา่จะเป็น นกนานาชนิด แนว
ปะการัง และ สัตวท์อ้งทะเลหายากมากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติอนับริสุทธ์ิตาม
อธัยาศยั 

   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย  อิสระให้ท่านด าน ้ าชมปะการัง นอกจากน้ีแลว้ท่านยงัจะไดส้นุกสนานไปกบัการนอนอาบแดดริมชายหาดขาว
สะอาด หรือ เดินเล่นในท้องทะเล ข้ามจากอีกเกาะไปอีกเกาะ อนัเป็นแนวปะการังวงแหวน เก็บภาพความ
อศัจรรยใ์นการรังสรรค์ “สวรรค์บนดิน” ของธรรมชาติท่ีหาท่ีใดเปรียบได ้ธรรมชาติท่ีสวยงามยากแก่การมา
เยอืนและสัมผสั 

17.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
18.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือฟาการาวา (Fakarava) สู่ ท่าเทียบเรือนูกฮิูวา (Nukuhiva) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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7 เมษายน 2563  Cruising the South Pacific  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ  (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนส มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
8 เมษายน 2563 นูกูฮิวา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ ท่าเทียบเรือ นูกฮิูวา (Nuku Hiva) 
 น าท่านเท่ียวชมธรรมชาติของเกาะนูกูฮิวา โดยน าท่านสัมผสัประสบการณ์ ข้ึนรถ 4WD แบบขบวนคาราวาน  

มุ่งสู่ ท่ีราบไทปิไว (Taipivai Valley) หน่ึงในโบราณสถานท่ีท่ีสมบูรณ์ ท่ีสุดบนเกาะ Marquesas ผ่านชม
ธรรมชาติและแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวต่างๆ ระหว่างทางท่านสามารถเห็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวพื้นเมือง             
โบสถ์ และวดัโบราณต่างๆ  รวมถึงววิฝ่ังทะเลและอ่าวท่ีสวยงามจากการนัง่รถเลียบชายฝ่ัง จากนั้นมีเวลาใหท้่าน
แวะชมสินคา้ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นของฝากก่อนเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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บ่าย น าท่านเขา้ชมความงามของโบสถน์อร์เทอร์ดามแห่งเกาะนูกูฮิวา (The Notre dame Cathedral) หรือท่ีรู้จกัในนาม 
Taiohae Cathedral   จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ และ เดินเล่นบริเวณท่าเรือ ซ่ึงมีสินคา้แลของท่ีระลึก
วางขายให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือ หรือท่านจะเดินเล่น เล่นน ้ า ตามแนวชายหาด ไดต้ามอธัยาศยั หรือท่านจะ
เลือกอิสระพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินค้า              
ปลอดภาษีบนเรือ  (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 

18.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือนูกูฮิวา (Nukuhiva) สู่ ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 

9 เมษายน 2563 Cruising the South Pacific  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ  (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนส มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

10 เมษายน 2563  รังกโิรอา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) 
  น าท่านลงเรือเล็ก (Private boat) เพื่อเดินทางมุ่งสู่ทางตอนใต้ของเกาะ อันเป็นท่ีตั้ งของก าแพงปะการัง        

(Coral Wall) ท่ีเกิดจากการทบัถมของฟอสซิลนบัลา้นปี เกิดเป็นแนวก าแพงปะการังธรรมชาติ ทอดยาวในทอ้ง
ทะเล และท่ีแห่งน้ียงัเป็นท่ีอยู่ของสัตวท์ะเลนานาชนิด รวมถึงดอกไมท้ะเล ปลาปะการัง และอ่ืนๆอีกมากมาย 
แนวปะการังแห่งน้ีเรียกได้วา่ เป็นแนวก าแพงปะการังท่ีมีค่ายิ่งของดินแดนเฟรนช์โปลินีเชีย เน่ืองจากตอ้งใช้
เวลานบัลา้นปีท่ีธรรมชาติสามารถรังสรรคข้ึ์นมาได ้อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความมหัศจรรยท์างธรรมชาติอีก
แห่งหน่ึงและหากท่านตอ้งการชมความงามของโลกใตท้อ้งทะเล ท่านสามารถด าน ้ าดูความสวยงามของแนว
ปะการัง และสัตวน์ ้านานาชนิดไดท่ี้น่ี ท่ีซ่ึงปะการังมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน BBQ Lunch 
 

บ่าย  น าท่านกลบัสู่ท่าเรือใหญ่ เพื่อให้ท่านไดเ้ท่ียวชมความน่ารักของหมู่บา้นบนเกาะรังกิโรอา ทั้งในเขตเมืองอนัเป็น
ท่ีตั้งของสถานท่ีราชการต่างๆ โบสถ์ประจ าเมือง และ ร้านคา้ ขายของท่ีระลึก ตลอดจนหาดทรายขาวสะอาดตา
ทอดยาวสุดลูกตา ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและความน่าประทบัใจของเกาะรังกิโรอา ก่อนน าท่านกลบั
ข้ึนเรือส าราญ 

 16.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) สู่ ท่าเทียบเรือ โบรา โบร่า (Bora Bora) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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11 เมษายน 2563  โบรา โบร่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
  อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่น ก่อนเรือเทียบท่า ณ ท่าเรือโบรา โบร่า 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

13.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือโบราโบร่า (Bora Bora) 
  เกาะโบราโบร่า (Bora Bora Island) อีกหน่ึงเกาะปะการังท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ "ราชินีแห่งหมู่เกาะทะเลใต"้ 

โดยเกาะเป็นส่วนหน่ึงของหมู่เกาะโซไซเอตี (Society Islands) หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ในเขตเฟรนช์             
โปลินีเซีย (French Polynesia) ประเทศโพน้ทะเลของฝร่ังเศส เป็นเกาะปะการังท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยป่าเขตร้อน มี
สภาพพื้นทะเลน่ิงเพราะมีปะการังลอ้มรอบเกาะ นอกจากน้ียงัเป็นเกาะท่ีมีหาดทรายและทอ้งทะเลท่ีสวยงามมาก
แห่งหน่ึงของโลก บริเวณรอบๆลากูนของ  เกาะโบราโบร่ายงัถือเป็นสถานท่ีในฝันส าหรับการด าน ้ าทั้งแบบ
สนอร์กเกิล และ สกบูา น าท่านสัมผสัประสบการณ์นัง่รถ 4 WD ส าหรับการท่องเท่ียวชมวฒันธรรมและสถานท่ี
ทางประวติัศาสตร์บนเกาะโบรา โบร่า น าท่านเยี่ยมชม 3 หมู่บา้น และ 4 จุดชมวิวท่ีส าคญับนเกาะโบรา โบร่า 
น าท่านเท่ียวชมภายในวิหารศกัด์ิสิทธ์ิมาราเอ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั หินเต่า (Turtle Stone) ซ่ึงเป็นหินท่ีมี
ลกัษณะรูปร่างคลา้ยกระดองเต่า ไดเ้วลาน าท่านเท่ียวชมจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทพัอเมริกา ท่ีไดย้กพล
ข้ึนบกและสร้างฐานทัพอเมริกันข้ึนในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2  น าท่านชมปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์            
ทางการทหารท่ีหลงเหลือเป็นอนุสรณ์บนเกาะแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา โบร่า เพื่อชม
ทศันียภาพและทะเลสาบต่างๆ ณ จุดสูงสุดแห่งน้ีไดรั้บการขนานนามจากชาวพื้นเมืองว่า “จุดสูงสุดของโลก” 
(Top of the World) ท่ีซ่ึงท่านสามารถชมความงามของเกาะทั้งทางดา้นตะวนัออก จด ดา้นตะวนัตก และความ
งามของทะเลสาบไล่ระดบัสีสัน ลดหลัน่ สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ก่อนท่ีจะน าท่านมุ่ง
หน้าสู่ร้านคา้สินคา้แฮนด์เมด พื้นเมืองของชาวทอ้งถ่ิน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นบนหาดทราย หรือ เล่นน ้ าตาม
อธัยาศยั 
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18.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ เพื่อเตรียมตวัรับประทานอาหารค ่า 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

12 เมษายน 2563  โบรา โบร่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. น าท่านลงเรือเล็กมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบโบรา โบร่า (Bora Bora Lagoon) เพื่อสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิต

ในการว่ายน ้ ากบัปลาฉลามครีบด า (Black tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน (Stingrays) พร้อมว่ายน ้ าเก็บ
ภาพความน่ารักของสัตวใ์ตท้อ้งทะเลท่ีอาศยัในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของทะเลสาบ
แห่งเกาะโบรา โบร่า ท่ีได้ช่ือว่าเป็นทะเลท่ีสวยท่ีสุดในโลก และคร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีควรค่าต่อการมาเยือน               
อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นและเก็บภาพวามงามของเกาะโบรา โบร่า รวมถึงการวา่ยน ้า ด าน ้าดูปะการัง ท่ีเรียกไดว้า่ 
“สวนปะการัง” ท่ีสวยงาม สมบูรณ์แบบของโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมทศันียภาพโดยรอบเกาะ ไดเ้วลาน า
ท่านนัง่เรือเล็กกลบัไปยงัท่าเรือ จากนั้นน าท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือ เพื่อเลือกซ้ือของฝากและเก็บภาพความ
ประทบัใจก่อนเรือออกจากท่าเรือโบรา โบร่า เกาะท่ีไดก้ารขนานนามวา่ “สวยท่ีสุดในโลก” 

 

13.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 
 

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือของฝากบริเวณท่าเรือแห่งเกาะโบรา โบร่า ให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความ
สวยงามของน ้าทะเลใส ท่ีสามารถมองเห็นปลาตวัเล็ก ตวันอ้ยใกลท้่าเรือ 

 

 
 

19.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือโบรา โบร่า (Bora Bora) สู่ ท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 



 

 

EHC-TG-15D-BORABORA 

13 เมษายน 2563  ราออีาเตอา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea)  
  ราอีอาเตอา (Raiatea) เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสอง (รองจากเกาะตาฮีตี) ของหมู่เกาะโซไซตี ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของดินแดนเฟรนช์โปลินีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิกใต ้มีเมืองหลกัคืออูตูโรอา น าท่านลงเรือเล็กเพื่อ
เดินทางสู่อีกดา้นหน่ึงของเกาะ ราอีอาเตอา นัน่คือเกาะตาฮาอา (Tahaa) ซ่ึงเป็นแนวหาดทรายขาวท่ีโผล่พน้ผืน
น ้ าทะเลอนัสวยงาม นอกเหนือจากแนวปะการังแลว้ ยงัเป็นท่ีอยูข่องสัตวน์ ้ ามากมาย รวมถึงฟาร์มเล้ียงหอยมุก
ด าอนัเล่ืองช่ือ น าท่านสัมผสักรรมวิธีการผลิตและการเล้ียงหอยมุกด าแห่งแปซิฟิกใต ้อีกทั้งบริเวณน้ียงัเป็นท่ี
นิยมการด าน ้ าดูปะการังและสัตวท์ะเลท่ีแสนน่ารัก น าท่านเท่ียวชมไร่วนิลา (Vanilla farm) ท่ีมีการปลูกวนิลา
ส าหรับส่งออกและท่ีเกาะตาฮาอาแห่งน้ี เป็นแหล่งปลูกวนิลาขนาดใหญ่ท่ีสุดของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย 
โดยเฉพาะวนิลาน ้าตาลทอง (Brown gold) ซ่ึงเป็นวนิลาพิเศษมีการปลูกมากท่ีสุดบนเกาะแห่งน้ี น าท่านเท่ียวชม
ความสวยงามของเกาะตาฮาอา พร้อมเก็บภาพความสวยงามและทศันียภาพของหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
 

บ่าย  อิสระให้ท่านไดด้ าน ้ าดูปะการัง (Snorkeling) และ สัตวท์ะเลน่ารักต่างๆท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณหมู่เกาะแห่งน้ี เรียก
ได้ว่าเป็นเกาะท่ีมีสัตวท์ะเลอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก และ มีแนววงแหวนปะการังท่ีสมบูรณ์สวยงามอีกแห่ง
ของเฟร้นช์โพลีนีเซีย  ไดเ้วลาน าท่านนัง่เรือเล็กกลบัสู่ท่าเรือ  

 

 
 

17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea) สู่ ท่าเทียบเรือปาเปเอเต (Papeetee) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


 

 

EHC-TG-15D-BORABORA 

ใหท้่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จ
ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
14 เมษายน 2563  ตาฮีตี – อ๊อคแลนด์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. น าท่านเช็คเอาทจ์ากเรือส าราญ 
  น าท่านเท่ียวชมเกาะตาฮีตี (Tahiti) เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มของหมู่เกาะวนิด์เวร์ิดของเฟรนช์โปลินีเซีย ตั้งอยู่

ในหมู่เกาะโซไซตีมหาสมุทรแปซิฟิกใต ้เป็นเกาะท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในเฟรนช์โปลินีเซีย มีเมืองหลวงคือ
เมืองปาเปเอเต ซ่ึงตั้งอยูท่างชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือ น าท่านเท่ียวชมเมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮีตี โดย
เร่ิมจากตลาดเก่าแก่ของเมือง ท่ีมีการน าขา้วของ ผกัและผลไมม้าวางขาย จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์ปาเปเอเต 
(Cathedral of Papeete) ซ่ึงเป็นโบสถ์ประจ าเมือง น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไข่มุก (Pearl Museum) ซ่ึงเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงไข่มุกทะเลแปซิฟิก และ การน าไข่มุกมาท าเคร่ืองประดบัต่างๆมากมาย ท่านจะไดเ้ห็นวิถี
การพฒันาและการออกแบบเคร่ืองประดบัอนัหลากหลาย น าท่านเดินเล่นบริเวณบูเกนวิลพาร์ค (Bougainville 
Park) และจตุัรัสไวเอเต (Vai’ete Square) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีสีสันและความสนุกสนานอย่างมากในเวลาค ่าคืน 
(แนะน า หากท่านทานอาหารค ่าเสร็จแลว้ควรมาเดินเล่นผอ่นคลายอิริยาบถ และเดินชมสีสันยามค ่าคืนของตาฮีตี
ไดใ้นบริเวณน้ี)  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บ่าย  น าท่านเดินชมตลาดพื้นเมือง (Le Marche) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของตาฮีตี มีสินคา้พื้นเมืองและหัตถกรรม

พื้นบา้นจดัแสดงและจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียว อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณท่าเรือ ท่ีมีความยาวตั้งแต่ท่าเรือ
เฟอร์ร่ี อนัเป็นจุดจอดเรือส าหรับการโดยสารไปยงัหมู่เกาะอ่ืนๆ ไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์แห่งตาฮีตี ***
แนะน าใหท้่านเดินชมและถ่ายรูปกบัพืชพนัธ์ุแปลกตา นานาชนิดท่ีปลูกในสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์
แห่งเกาะตาฮีตี*** 

 
15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินปาเปเอเต 
17.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินปาเปเอเต (PPT) สู่สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) นิวซีแลนด์ โดยเท่ียวบิน NZ903            

(ใชเ้วลาบิน 6.10 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95


 

 

EHC-TG-15D-BORABORA 

15 เมษายน 2563  ตาฮีตี – อ๊อคแลนด์ 
 

21.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองออ๊คแลนด ์(AKL) เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด ์ 
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (กฎหมายนิวซีแลนดไ์ม่อนุญาตใหน้ าเขา้ อาหารสด และพืชผกั) 
น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั พร้อมรับอาหารค ่าแบบกล่อง 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sky City Auckland Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

16 เมษายน 2563  อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองออ๊คแลนด์ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะเหนือ เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นศูนยก์ลางพาณิชยกรรมและ

การคา้ท่ีส าคญัท่ีสุดและท่ีส าคญัเป็นเมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ ( The City of Sails) มี
อ่าวจอดเรือท่ีสมบูรณ์แบบอยู่หลายแห่ง น าท่านข้ึนหอคอยสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ท่ีสูงถึง 328 เมตร     
โดดเด่นเป็นสัญลกัษณ์สง่างามของอ๊อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จดัเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลกใต ้เปิด
ให้บริการตั้งแต่เดือน สิงหาคม ค.ศ.1997 หอคอยยอดแหลมแห่งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สกายซิต้ีคอมเพล็กซ์ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย คาสิโน ท่ีเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกไดว้่ามี
ครบทุกอยา่งไวค้อยใหบ้ริการ  

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินออ๊คแลนด ์เพื่อเช็คอิน 
13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทย โดยเท่ียวบินท่ี TG 492 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ชัว่โมง)  
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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15 วนั มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French Polynesia) 
ตาฮีต ี– โมโอเรอา – ฟาการาวา – นูกูฮีวา – รังกโิรอา – โบรา โบร่า – ราออีาเตอา – ตาฮีตี 

 (หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย ที่ได้ช่ือว่า...หมู่เกาะ และ ทะเลที่สวยที่สุดในโลก) 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  2 – 16 เมษายน 2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน (หอ้งพกั Balcony) 289,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ (หอ้งพกัแบบ Balcony) 150,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน หอ้ง Balcony)  279,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเท่ียวบินของสายการบิน TG เท่านั้น) 
 เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 100,000 

กรณีไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย TG เส้นทาง: BKK-AKL-BKK) หกัค่าตัว๋ 23,000 

กรณีมีวซ่ีานิวซีแลนด์อยูแ่ลว้ หกัค่าวซ่ีานิวซีแลนด์ 3,000 

หากท่านใดต้องการอยู่เที่ยวต่อนิวซีแลนด์ ให้แจ้งทางทัวร์ เพือ่ท าการขอเลือ่นเที่ยวบินขากลบั 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563) ** 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย และ NZ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, ค่า Service fee ของทางเรือ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่ แบบมีระเบียง Balcony Cabin) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซีแลนด์ (วซ่ีากลุ่ม) และ ค่าวซ่ีา ส าหรับเขา้หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีานิวซีแลนดแ์บบเด่ียว หากท่านตอ้งการยืน่เด่ียว ค่าวซ่ีาตอ้งช าระเพิ่ม 3,000 บาท 
 ค่า Gratuities ของทางเรือ วันละ 16 USD x 12 วนั = USD 192 ซ่ึงเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด (ลูกค้าช าระบนเรือ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน (ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนั) 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรือส าราญ) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 1-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 40 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่ 
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา  
(ขอเอกสารทั้งหมด 2 ชุด เพราะยืน่ วีซ่ากลุ่มนิวซีแลนด์ และ วซ่ีาเฟรนซ์โปลนีิเซีย) 

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 2 เดือน) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่ 

วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
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8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 



 

 

EHC-TG-15D-BORABORA 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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15 วนั มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French Polynesia) 
สุดยอด....ทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ) ... เที่ยว หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เฟรนช์โปลินีเซีย 

ตาฮีต ี– โมโอเรอา – ราโรอา – ฟาการาวา – นูกูฮีวา – รังกโิรอา – โบรา โบร่า – ราออีาเตอา  

2 – 16 เมษายน 2562 

289,900 บาท 
 

 (จองด่วน!!!!.....เปิดกรุ๊ปเดยีว.......ที่น่ังจ ากดัมาก ห้องระเบียงทุกห้อง พร้อมฟรี Wifi ทุกห้อง) 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์........................................................ 
โทรศัพท์มอืถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาตดิต่อส ารองที่น่ัง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่ 02 956 8478 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 087 976 4018 


