EHC-TG-16D-BORABORA

16 วัน มหัศจรรยหมูเกาะแปซิฟกใต (French Polynesia)
(หมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย ที่ไดชื่อวา...หมูเกาะ และ ทะเลที่สวยที่สุดในโลก)

สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ) ... เที่ยว หมูเกาะแปซิฟกใต เฟรนชโปลินีเซีย
ตาฮีตี – โมโอเรอา – ราโรอา – ฟาการาวา – รังกิโรอา – โบรา โบรา – ราอีอาเตอา – ฮูอาฮีเน

23 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2560

EHC-TG-16D-BORABORA

269,900 บาท
จองและมัดจํากอน 31 สิงหาคม 2559 ลดทันที 10,000 บาท
(จองดวน!!!!..... ป 2017 เรือลองเที่ยวเดียว เทานัน้ .....เปดกรุป เดียว.......ที่นั่งจํากัดมาก)

16 วัน มหัศจรรยหมูเกาะแปซิฟกใต (French Polynesia)
(หมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย ที่ไดชื่อวา...หมูเกาะที่สวยที่สุดในโลก)
ตาฮีตี – โมโอเรอา – ราโรอา – ฟาการาวา – รังกิโรอา – โบรา โบรา – ราอีอาเตอา – ฮูอาฮีเน

EHC-TG-16D-BORABORA

23 มกราคม 2560
16.00 น.
18.45 น.

กรุงเทพมหานคร

คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอิน B (แถว B) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคารผูโดยสาร
ขาออก ชั้น 4 เคานเตอรเชคอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูเมืองออคแลนด ประเทศนิวซีแลนด โดยเที่ยวบินที่ TG 491 (ใชเวลาบินประมาณ 10.40 ชั่วโมง)
สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื้อระหวางเที่ยวบินสูเมืองออคแลนด

24 มกราคม 2560

ออคแลนด – เกาะไวฮิกิ

12.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองออคแลนด (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด
(กฎหมายนิวซีแลนดไมอนุญาตใหนําเขา อาหารสด และพืชผัก)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พรอมลิ้มลอง กุงมังกร และ เปาฮื้อทะเลใต

บาย

นําทานเดินทางสูเกาะไวฮิกิ (Waiheke Island) อีกหนึ่งเกาะที่มีชื่อเสียงทางดานการทองเที่ยว และเปนจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนักทองเที่ยวทั้งในและตางที่มาเยือนประเทศนิวซีแลนด โดยเกาะนั้นอยูในอาวฮาอูรากี
(Hauraki Gulf) ของเกาะเหนือ และอยูหางจากโอคแลนด ไปประมาณ 17.7 กิโลเมตร (11.0 ไมล) เกาะไวฮิกิ ยัง
เปนเกาะที่ไดรับการขนานนามวาเปน "เกาะแหงไวน" ของนิวซีแลนด เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของเกาะนั้นมี
การทําไรองุนกันเปนจํานวนมาก และนอกจากนี้ยังมีการปลูกมะกอกที่สามารถเจริญเติบโตไดดีมากบนเกาะ
แหงนี้ นําทานชมหมูบานประวัติศาสตรบนเกาะไวฮิกิ" (Waiheke Island Historic Village) อีกหนึ่งสถานที่
ทองเที่ยวที่ประกอบดวยพิพิธภัณฑขนสัตว ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับขนสัตวตางๆ, สิ่งทอ , แกลเลอรี่
และอื่นๆอีกจํานวนมาก จากนั้นนําทานชมสโตนี่ แบทเทอร (Stony Batter Gun Emplacements) อีกหนึ่งสถานที่
ท อ งเที่ ย วที่ ถื อ ว า เป น มรดกด า นวิ ศ วกรรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากแห ง หนึ่ ง ของประเทศ ถู ก สร า งขึ้ น ในช ว ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในประกอบไปดวยอุโมงค ,หองเครื่องยนต, และสวนอื่นๆที่ลวนแลวแตมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตรเปนอยางยิ่ง จากนั้นนําทานชมสวนประติมากรรมคอนเนล เบย (Connells Bay Sculpture
Park) อีกหนึ่งจุดทองเที่ยวที่อยูบริเวณริมชายฝงทะเลที่งดงาม ภายในสวนมีเหลาประติมากรรมกระจายไปตาม
จุดตางๆในสวน และเปดใหเขาชมเฉพาะชวงกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนเมษายนเทานั้น ไดเวลานําทาน
เดินทางกลับสูเมืองออคแลนด

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
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นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Sky City Auckland Hotel **** หรือเทียบเทา
25 มกราคม 2560
เชา
07.00 น.
09.55 น.

ออคแลนด – ปาเปเอเต (ตาฮีตี) วันที่ 24 มกราคม (เวลาปาเปเอเต)

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบินออคแลนด เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินออคแลนด (AKL) สู สนามบินปาเปเอเต (PPT) โดยสายการบินแอรนิวซีแลนด
เที่ยวบินที่ NZ 40 (ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง)

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

เนื่องจากบินขามเสนแบงเขตเวลา ดังนั้นจะถึงสนามบินปาเปเอเต ในวันที่ 24 มกราคม 2560
24 มกราคม 2560

ปาเปเอเต (ตาฮีตี)

15.55 น.

เดินทางถึงสนามบินปาเปเอเต (Pepeete) เกาะตาฮีตี เมืองหลวงของเฟรนชโปลินีเซีย (French Polynesia)
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก เพื่อใหทานไดมีเวลาปรับตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาหลังจากการบิน
ขามโซนเสนแบงเขตเวลา หากทานใดยังไมเหนื่อย แนะนําใหเดินเลนบนชายหาดทะเลตาฮิติ ซึ่งเปนชายหาดที่มี
ความสวยงาม จนไดรับสมญานาม “ไขมุกแหงทะเลแปซิฟก”

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ในโรงแรมที่พัก
นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Tahiti Pearl Beach Resort **** หรือเทียบเทา
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25 มกราคม 2560

ปาเปเอเต (ตาฮีตี) – เชคอินลงเรือสําราญ Oceania Cruise

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
อิ ส ระให ท า นได พั ก ผ อ นตามอั ธ ยาศั ย และใช สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกของโรงแรม ให ท า นได ป รั บ เวลา
และปรับรางกาย กอนการลองเรือสูหมูเกาะตางๆของเฟรนชโพลินีเซีย หมูเกาะอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ไดชื่อวา
“ไขมุกแหงทะเลแปซิฟกใต” เปนหมูเกาะที่นักทองเที่ยวยกยองใหเปนแดนสวรรค และไดรับการยกยองวา
เปนหมูเกาะที่มีความสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก อิสระใหทานไดเดินเลนริมหาดสวย น้ําใส แลเห็นฝูงปลา
แหวกวาย

13.00 น.

นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) แหงตาฮีตี เพื่อเชคอินขึ้นเรือสําราญ Oceanea Marina Cruise

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญ
นําทานเดินเลนบริเวณทาเรือ หรือ วอเตอรฟรอนท ซึ่งมีสินคา ของที่ระลึกวางจําหนายใหนักทองเที่ยวไดเลือก
ซื้อ จากนั้นนําทานเดินเลนบริเวณบูเกนวิลพารค (Bougainville Park) และจัตุรัสไวเอเต (Vai’ete Square) ซึ่งเปน
จัตุรัสที่มีสีสันและความสนุกสนานอยางมากในเวลาค่ําคืน (แนะนํา หากทานทานอาหารค่ําเสร็จแลวควรมาเดิน
เลนผอนคลายอิริยาบถ และเดินชมสีสันยามค่ําคืนของตาฮีตีไดในบริเวณนี้) นําทานเดินชมตลาดพื้นเมือง (Le
Marche) ซึ่งเปนตลาดที่เกาแกที่สุดของตาฮีตี มีสินคาพื้นเมืองและหัตถกรรมพื้นบานจัดแสดงและจําหนาย
ใหกับนักทองเที่ยว อิสระใหทานไดเดินเลนบริเวณทาเรือ ที่มีความยาวตั้งแตทาเรือเฟอรรี่ อันเปนจุดจอดเรือ
สําหรับการโดยสารไปยังหมูเกาะอื่นๆ ไปจนถึงสวนพฤกษศาตรแหงตาฮีตี ***แนะนําใหทานเดินชมและ
ถายรูปกับพืชพันธุแปลกตา นานาชนิดที่ปลูกในสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตรแหงเกาะตาฮีตี***

18.00 น.

นําทานกลับขึ้นเรือสําราญเพื่อรับประทานอาหารค่ํา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

EHC-TG-16D-BORABORA

26 มกราคม 2560

เกาะโมโอเรอา (เฟรนชโพลินีเซีย)

05.00 น.
เชา
08.00 น.

เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือปาเปเอเต (Papeete) สูทาเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเรือ โมโอเรอา (Moorea)
นําทานสัมผัสประสบการณในการนั่งรถ 4 WD สําหรับการทองเที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา (Moorea) เปนเกาะ
หนึ่งของหมูเกาะโซไซเอตี อยูหางจากเกาะตาฮีตี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 17 กิโลเมตร เกาะแหงนี้ถูก
คนพบโดยชาวโพลินีเซียนเมื่อประมาณ ค.ศ. 1000 โดยชาวพื้นเมืองโพลินีเซียนโบราณ ไดอพยพมาทางน้ําเพื่อ
หาดินแดนใหมโดยเรือแคนู และไดมาพบเกาะโมโอเรอา เกาะแหงนี้มีภูมิทัศนที่สวยงามแปลกตายิ่ง นําทานขึ้น
รถ 4WD เพื่อขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟ ชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวพื้นเมือง เชน การทําไรสับปะรด ไรวานิลา (ซึ่งเปนรายไดเกษตรกรรมในการสงออกของ
หมูเกาะนี้) ตลอดจนไรผลไมตางๆ ทั้ง กลวยหอม เกรปฟรุต เลมอน เปนตน ไดเวลานําทานเดินทางสูยอดเขา
เบลลเวแดร (Belvedere) ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงเกาะโมโอเรอา ทานจะไดเห็นวิวของ อาวคุก (Cook
Bay) และ อาวโอปุโนฮู (Opunohu Bay) สะทอนใหเห็นความงามน้ําทะเลสีเทอควอยซ ทอดยาวเปนชั้นไล
ระดับสี ตัดกับผืนฟาสดใส สวยงามยิ่ง จากนั้นนําทานเดินทางสูภูเขามหัศจรรย (Magic Mountain) ซึ่งเปนจุดชม
วิวสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถเห็นวิวและความงามของเกาะแหงนี้ในมุมสูง อิสระใหทานไดถายรูปและ
เก็บภาพความงามของหมูเกาะโมโอเรอา ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานสัมผัสประสบการณการดําน้ําชมความงามของโลกใตทองทะเลแหงหมูเกาะโมโอเรอา โดยการสวม
หมวกดําน้ําแบบเฮลเมท (Aquablue Exploration) ใหทานไดเปดประสบการณใหมในการเดินเลนทองโลกใต
ทะเล ชมความนารักของฝูงปลาหลากชนิดแหงทองทะเลแปซิฟก เดินชมความงามของปะการังอันสมบูรณที่
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ไดรับการอนุรักษอยางดียิ่ง (เปนกิจกรรมที่ไมควรพลาด แนะนําใหทานเตรียมชุดวายน้ําไปดวย) ทานที่วายน้ํา
ไมเปนไมตองกังวล เนื่องจากทานสามารถสวมหมวกและเดินชมความงามใตทองทะเล เฉกเชนการเดินชมสวน
นั่นเอง อิสระใหทานไดเก็บภาพความนาประทับใจของทะเลสวย น้ําใส และ โลกใตทะเล จวบจนไดเวลานํา
ทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ (หากพอมีเวลาทานสามารถเดินเลน ชมความงามและความนารักของรานคาขาย
ของที่ระลึกมากมาย บริเวณทาเรือและวอเตอรฟรอนทแหงหมูเกาะโมโอเรอา)
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ หรือ หากทานตองการเดินเลน
บริเวณทาเรือยามค่ําคืน เพื่อสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตแบบไนทไลฟ ทานตองขึ้นเรือกอนเวลา 22.00 น.

18.00 น.

เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือ โมโอเรอา (Moorea) สูทาเทียบเรือ ราโรอา (Raroia)

27 มกราคม 2560

Cruising the South Pacific

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลนในคลับ
เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน
สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน
Public Room
:บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเน็ต
Entertainment
:ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย
สไตล คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม
Sport and Activities : สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนส มินิกอลฟ
Spa and Wellness : หองสปา หองสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

EHC-TG-16D-BORABORA

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
28 มกราคม 2560

ฟาการาวา

เชา
08.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ฟาการาวา (Fakarava)
เกาะฟาการาวาเป น เกาะปะการังวงแหวนที่ใหญที่สุดในหมู เกาะตู อาโมตูในเขตเฟรนชโปลินี เซี ย (French
Polynesia) ดินแดนโพนทะเลของฝรั่งเศส ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต เกาะมีรูปรางคลายรูปสามเหลี่ยม
ยาว 60 กิโลเมตร กวาง 21 กิโลเมตร เกาะมีลากูนพื้นที่ 1,112 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันเกาะฟาการาวาได
กลายเปนแหลงดําน้ําลึกที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก และยังเปนแหลงดําน้ําที่ติดอันดับ TOP dive ของโลกอีกดวย
นําทานเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยูบนเกาะแหงนี้ นําทานชมประภาคารโทคาปา (Tokapa) ประภาคารที่เกาแกและ
สําคัญของเกาะ จากนั้นชมโบสถปะการัง (Coral Church) ซึ่งเปนโบสถประจําเมือง นําทานเดินเที่ยวชมความ
งามภายในหมูบานที่ตั้งอยูบนเกาะแหงนี้ ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลกในการอนุรักษ
สัตวตางๆ ไมวาจะเปน นกนานาชนิด แนวปะการัง และ สัตวทองทะเลหายากมากมาย อิสระใหทานไดเก็บภาพ
ความสวยงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

นําทาน ดําน้ําชมปะการังอันแสนอุดมสมบูรณ ซึ่งหากโชคดีทานอาจไดพบกับปลาฉลามสีเทาและปลากระเบน
ราหูที่อาจผานเขามาใหเห็นในบางครั้ง นอกจากนี้แลวทานยังจะไดสนุกสนานไปกับการนอนอาบแดดริม
ชายหาดขาวสะอาด หรือ เดินเลนในทองทะเล ขามจากอีกเกาะไปอีกเกาะ อันเปนแนวปะการังวงแหวน เก็บภาพ
ความอัศจรรยในการรังสรรค “สวรรคบนดิน” ของธรรมชาติที่หาที่ใดเปรียบได ธรรมชาติที่สวยงามยากแกการ
มาเยือนและสัมผัส

17.00 น.
18.00 น.

นําทานกลับสูเรือสําราญ
เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือฟาการาวา (Fakarava) สู ทาเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa)

EHC-TG-16D-BORABORA

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

29 มกราคม 2560

รังกิโรอา

เชา
08.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa)
นําทานลงเรือเล็ก (Private boat) เพื่อเดินทางมุงสูทางตอนใตของเกาะ อันเปนที่ตั้งของกําแพงปะการัง (Coral
Wall) ที่เกิดจากการทับถมของฟอสซิลนับลานป เกิดเปนแนวกําแพงปะการังธรรมชาติ ทอดยาวในทองทะเล
และที่แหงนี้ยังเปนที่อยูของสัตวทะเลนานาชนิด รวมถึงดอกไมทะเล ปลาปะการัง และอื่นๆอีกมากมาย แนว
ปะการังแหงนี้เรียกไดวา เปนแนวกําแพงปะการังที่มีคายิ่งของดินแดนเฟรนชโปลินีเชีย เนื่องจากตองใชเวลานับ
ลานปที่ธรรมชาติสามารถรังสรรคขึ้นมาได อิสระใหทานไดเก็บภาพความมหัศจรรยทางธรรมชาติอีกแหงหนึ่ง
และหากทานตองการชมความงามของโลกใตทองทะเล ทานสามารถดําน้ําดูความสวยงามของแนวปะการัง และ
สัตวน้ํานานาชนิดไดที่นี่ ที่ซึ่งปะการังมีความสมบูรณมากที่สุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น BBQ lunch

บาย

นําทานกลับสูทาเรือใหญ เพื่อใหทานไดเที่ยวชมความนารักของหมูบานบนเกาะรังกิโรอา ทั้งในเขตเมืองอันเปน
ที่ตั้งของสถานที่ราชการตางๆ โบสถประจําเมือง และ รานคา ขายของที่ระลึก ตลอดจนหาดทรายขาวสะอาดตา
ทอดยาวสุดลูกตา ใหทานไดเก็บภาพความสวยงามและความนาประทับใจของเกาะรังกิโรอา กอนนําทานกลับ
ขึ้นเรือสําราญ

16.00 น.
17.00 น.

นําทานกลับสูเรือสําราญ
เรือสําราญออกเดินทางจาก ทาเทียบเรือรังกิโรอา (Rangiroa) สู ทาเทียบเรือโบราโบรา (Bora Bora)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

EHC-TG-16D-BORABORA

30 มกราคม 2560

โบรา โบรา

เชา
12.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือโบราโบรา (Bora Bora)
เกาะโบราโบรา (Bora Bora Island) อีกหนึ่งเกาะปะการังที่ไดรับการขนานนามวา "ราชินีแหงหมูเกาะทะเลใต"
โดยเกาะเปนสวนหนึ่งของหมูเกาะโซไซเอตี (Society Islands) หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก ในเขตเฟรนช
โปลินีเซีย (French Polynesia) ประเทศโพนทะเลของฝรั่งเศส เปนเกาะปะการังที่ถูกปกคลุมไปดวยปาเขตรอน มี
สภาพพื้นทะเลนิ่งเพราะมีปะการังลอมรอบเกาะ นอกจากนี้ยังเปนเกาะที่มีหาดทรายและทองทะเลที่สวยงามมาก
แหงหนึ่งของโลก บริเวณรอบๆลากูนของ เกาะโบราโบรายังถือเปนสถานที่ในฝนสําหรับการดําน้ําทั้งแบบ
สนอรกเกิล และ สกูบา (ใหทานไดพักผอนและเที่ยวแบบสบายๆ เนื่องจากเรือจอดคางที่โบรา โบรา อีก 1 คืน)
หากทานใดตองการเดินเลนบริเวณทาเรือสามารถทําได และในการทองเที่ยวเกาะโบรา โบราในชวงบาย ทาน
ตองรับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญกอนเวลานัด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

13.00 น.

นําทานสัมผัสประสบการณนั่งรถ 4 WD สําหรับการทองเที่ยวชมวัฒนธรรมและสถานที่ทางประวัติศาสตรบน
เกาะโบรา โบรา นําทานเยี่ยมชม 3 หมูบาน และ 4 จุดชมวิวที่สําคัญบนเกาะโบรา โบรา นําทานชมโบราณสถาน
มาราเอ หรือ วิหารมาราเอ (Marae Temple) เรียกไดวา เปนวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวโพลินีเชียนโบราณ ที่ไดมีการ
ยายถิ่นฐานโดยอาศัยการลองเรือแคนู เพื่อเสาะแสวงหาแผนดินใหม เมื่อประมาณ 1,000 ปกอนคริสตกาล นํา
ทานเที่ยวชมภายในวิหารศักดิ์สิทธิ์มาราเอ จากนั้นนําทานแวะถายรูปกับ หินเตา (Turtle Stone) ซึ่งเปนหินที่มี
ลักษณะรูปรางคลายกระดองเตา ไดเวลานําทานเที่ยวชมจุดยุทธศาสตรทางทหารของกองทัพอเมริกา ที่ไดยกพล
ขึ้นบกและสรางฐานทัพอเมริกันขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นําทานชมปนใหญและยุทโธปกรณทาง
การทหารที่หลงเหลือเปนอนุสรณบนเกาะแหงนี้

EHC-TG-16D-BORABORA

นําทานเดินทางสูยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา โบรา เพื่อชมทัศนียภาพและทะเลสาบตางๆ ณ จุดสูงสุดแหงนี้
ไดรับการขนานนามจากชาวพื้นเมืองวา “จุดสูงสุดของโลก” (Top of the World) ที่ซึ่งทานสามารถชมความงาม
ของเกาะทั้งทางดานตะวันออก จด ดานตะวันตก และความงามของทะเลสาบไลระดับสีสัน ลดหลั่น สวยงามยิ่ง
อิสระใหทานไดเก็บภาพตามอัธยาศัย กอนที่จะนําทานมุงหนาสูรานคาสินคาแฮนดเมด พื้นเมืองของชาวทองถิ่น
อิสระใหทานไดเดินเลนบนหาดทราย หรือ เลนน้ําตามอัธยาศัย
18.00 น.

นําทานกลับสูเรือสําราญ เพื่อเตรียมตัวทานอาหารค่ํา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

31 มกราคม 2560

โบรา โบรา

เชา
09.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
นําทานลงเรือเล็กมุงหนาสูทะเลสาบโบรา โบรา (Bora Bora Lagoon) เพื่อสัมผัสประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิต
ในการวายน้ํากับปลาฉลามครีบดํา (Black tip Shark) และใหอาหารปลากระเบน (Stingrays) พรอมวายน้ําเก็บ
ภาพความนารักของสัตวใตทองทะเลที่อาศัยในทะเลสาบแหงนี้ อิสระใหทานไดเก็บภาพความงามของทะเลสาบ
แหงเกาะโบรา โบรา ที่ไดชื่อวาเปนทะเลที่สวยที่สุดในโลก และครั้งหนึ่งในชีวิตที่ควรคาตอการมาเยือน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Motu Picnic

บาย

อิสระใหทานไดพักผอนและเก็บภาความงามของเกาะโบรา โบรา รวมถึงการวายน้ํา ดําน้ําดูปะการัง ที่เรียกไดวา
“สวนปะการัง” ที่สวยงาม สมบูรณแบบของโลก อิสระใหทานเดินเลนชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ไดเวลานํา
ทานนั่งเรือเล็กกลับไปยังทาเรือ จากนั้นนําทานเดินเลนบริเวณทาเรือ เพื่อเลือกซื้อของฝากและเก็บภาพความ
ประทับใจกอนเรือออกจากทาเรือโบรา โบรา เกาะที่ไดการขนานนามวา “สวยที่สุดในโลก”
นําทานกลับสูเรือสําราญ

18.00 น.

EHC-TG-16D-BORABORA

19.00 น.

เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือโบรา โบรา (Bora Bora) สู ทาเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

1 กุมภาพันธ 2560

ราอีอาเตอา

เชา
08.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea)
ราอีอาเตอา (Raiatea) เปนเกาะที่ใหญที่สุดเปนอันดับที่สอง (รองจากเกาะตาฮีตี) ของหมูเกาะโซไซตี ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของดินแดนเฟรนชโปลินีเซียในมหาสมุทรแปซิฟกใต มีเมืองหลักคืออูตูโรอา นําทานลงเรือเล็กเพื่อ
เดินทางสูอีกดานหนึ่งของเกาะ ราอีอาเตอา นั่นคือเกาะ ตาฮาอา (Tahaa) ซึ่งเปนแนวหาดทรายขาวที่โผลพนผืน
น้ําทะเลอันสวยงาม นอกเหนือจากแนวปะการังแลว ยังเปนที่อยูของสัตวน้ํามากมาย รวมถึงฟารมเลี้ยงหอยมุก
ดําอันเลื่องชื่อ นําทานสัมผัสกรรมวิธีการผลิตและการเลี้ยงหอยมุกดําแหงแปซิฟกใต อีกทั้งบริเวณนี้ยังเปนที่
นิยมการดําน้ําดูปะการังและสัตวทะเลที่แสนนารัก อิสระใหทานไดดําน้ําดูปะการัง และ ชมความงามของโลกใต
ทองทะเลแหงเกาะ ตาฮาอา หรือ หากทานใดไมอยากดําน้ํา สามารถเดินเลนบนหาดทรายขาวที่โอบลอมไปดวย
ทะเลสีคราม อิสระใหทานไดเก็บภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิว บนชายหาด (BBQ on the beach)

บาย

อิสระใหทานไดดําน้ําดูปะการัง (Snorkeling) และ สัตวทะเลนารักตางๆที่อาศัยอยูในบริเวณหมูเกาะแหงนี้ เรียก
ไดวาเปนเกาะที่มีสัตวทะเลอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และ มีแนววงแหวนปะการังที่สมบูรณสวยงามอีกแหง
ของเฟรนชโพลีนีเซีย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

2 กุมภาพันธ 2560

ราอีอาเตอา

EHC-TG-16D-BORABORA

เชา
09.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
นําทานเที่ยวชมไรวนิลา (Vanilla farm) ที่มีการปลูกวนิลาสําหรับสงออก และที่เกาะตาฮาอาแหงนี้ เปนแหลง
ปลูกวนิลาขนาดใหญที่สุดของหมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย โดยเฉพาะวนิลาน้ําตาลทอง (Brown gold) ซึ่งเปนวนิ
ลาพิเศษมีการปลูกมากที่สุดบนเกาะแหงนี้ นําทานเที่ยวชมความสวยงามของเกาะตาฮาอา พรอมเก็บภาพความ
สวยงามและทัศนียภาพของหมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย ไดเวลานําทานนั่งเรือเล็กกลับสูทาเรือ นําทานเที่ยวชมตัว
เมืองอูตูโรอา (Uturoa) ซึ่งเปนเมืองหลวงของเกาะราอีอาเตอา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญ

บาย

นําทานเดินทางสูศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล (Sea Turtle Preserve) ซึ่งเปนสถานที่อนุบาลและอนุรักษเตาทะเล
แหงแปซิฟก หากทานใดสนใจสามารถดําน้ําดูปะการัง สัตวทะเล และ เตาทะเล ที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ได อิสระ
ใหทานไดใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ตามอัธยาศัย
18.00 น. นําทานกลับสูเรือสําราญ
19.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือราอีอาเตอา (Raiatea) สู ทาเทียบเรือฮูอาฮีเน (Huahine)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
3 กุมภาพันธ 2560
ฮูอาฮีเน
เชา
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ฮูอาฮีเน (Huahine)
นําทานเดินทางชมเกาะโพเอ (Poe Island) โดยรถ “เลอทรัค” (Le truck) ซึ่งสามารถนั่งไดคันละไมเกิน 7 ทาน
รถดังกลาวเปนรถประจําถิ่นสําหรับตอนรับและใหบริการนักทองเที่ยวในการชมเกาะฮูอาฮีเน นําทานสูจุดชมวิว
ของเกาะที่ซึ่งทานสามารถเก็บภาพบรรยากาศและความนาประทับใจของอาวมาโรเอ (Maroe Bay) จากนั้นนํา
ทานแวะใหอาหารปลาไหลตาสีฟา (Blue Eyed eels) ปลาไหลน้ําจืดที่มีถิ่นอาศัยอยูในเกาะนี้ ไดเวลานําทานชม
วิหารศักดิ์สิทธิ์แหงมาเอวา (Sacred marae of Maeva) ที่ซึ่งชาวโปลีนีเซียนโบราณใชประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา หรือบูชายัญในสมัยกอน สะทอนใหเห็นถึงรองรอยและวัฒนธรรมการนับถือเทพเจาในครั้งอดีตกาล
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานเดินชมหมูบานฟาเร (Fare Villange) ซึ่งเปนหมูบานหลักของเกาะโพเอ (Poe Island) อิสระใหทานไดเก็บ
ภาพความสวยงามของเกาะโพเอ ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูทาเรือ จากนั้นนําทานเที่ยวชมหมูบานและรานคา
บริเวณทาเรือ หรือ หากทานตองการเลนน้ําอําลา หมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย ก็สามารถทําไดเชนกัน เนื่องจาก
บริเวณนี้มีหาดทรายและน้ําทะเลสวยงามเชนเดียวกัน ทานสามารถเดินเลนพักผอนไดตามอัธยาศัย แตตองขึ้น
เรือกอนเวลา 17.30 น.
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
19.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือฮูอาฮีเน (Huahine) มุงสู ทาเทียบเรือ ตาฮีตี (Tahiti)
หมายเหตุ กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันนี้ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจาก
เรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครือ่ งใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก
เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปตั้งแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมา
ใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษทั เรือจะชารจ
คาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันทีท่ านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
4 กุมภาพันธ 2560
เชา
08.00 น.
09.30 น.

ตาฮีตี

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ตาฮีตี (Tahiti)
นําทานเชคเอาทจากเรือสําราญ และรับกระเปาเดินทาง
นําทานเที่ยวชมเกาะตาฮีตี (Tahiti) เปนเกาะที่ใหญที่สุดในกลุมของหมูเกาะวินดเวิรดของเฟรนชโปลินีเซีย ตั้งอยู
ในหมูเกาะโซไซตีมหาสมุทรแปซิฟกใต เปนเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในเฟรนชโปลินีเซีย มีเมืองหลวงคือ
เมืองปาเปเอเต ซึ่งตั้งอยูทางชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือ นําทานเที่ยวชมเมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮีตี โดย
เริ่ ม จากตลาดเก า แก ข องเมื อ ง ที่ มี ก ารนํ า ข า วของ ผั ก และผลไม ม าวางขาย นํ า ท า นเข า ชมโบสถ ป าเปเอเต

EHC-TG-16D-BORABORA

กลางวัน
บาย

ค่ํา

(Cathedral of Papeete) ซึ่งเปนโบสถประจําเมือง จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑไขมุก (Pearl Museum) ซึ่งเปน
พิพิธภัณฑที่จัดแสดงไขมุกทะเลแปซิฟก และ การนําไขมุกมาทําเครื่องประดับตางๆมากมาย ทานจะไดเห็นวิถี
การพัฒนาและการออกแบบเครื่องประดับอันหลากหลาย ไดเวลานําทานเดินทางสูทาฮาราเอ (Taharaa) ซึ่งเปน
จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะตาฮีตี ณ จุดนี้ทานสามารถชมวิวแบบ 360 องศา ของเกาะตาฮีตี ซึ่งมีเกาะโมโอเรอา
เปนฉากหลังสวยงามมาก อิสระใหทานไดเก็บภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสูจุดวีนัส (Venus point) ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของอาวมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซึ่งเปนจุดที่
กัป ตั น เจมส คุ ก ได ทํ า การทอดสมอเรื อ และค น พบหมูเ กาะตาฮี ตี อิ ส ระให ท า นได เ ก็ บ ภาพต น กํ า เนิ ด ทาง
ประวัติศาสตร ในการคนพบหมูเกาะตาฮีตีครั้งแรกของชาวยุโรป ไดเวลานําทานเดินทางสู อาราโฮโฮ โบลวโฮล
(Arahoho Blow Hole) ซึ่งเปนหลุมลาวา อันเกิดจากการไหลของลาวาลงสูทะเล ทําใหเกิดชองวางขึ้น เมื่อน้ํา
ทะเลซัดเขาสูชองดังกลาวเกิดเปนน้ําพุฉีดขึ้นทองฟา อิสระใหทานไดถายรูปและเก็บภาพความนาประทับใจตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสูสวนวาอิปาฮิ (Vaipahi garden) ซึ่งเปนสวนปาที่มีพืชพันธุธรรมชาติมากมาย
รวมถึงน้ําตกสายเล็กๆ ที่สวยงามแหงเกาะตาฮีตี อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานเดินทางสู
ถ้ํากรอตโต (Grotto cave) ซึ่งเปนถ้ําที่เกิดจากกัดเซาะของน้ําทะเล บริเวณเขต มาราเอ (Maraa) ใหทานไดถายรูป
ถ้ํากรอตโตแหงเกาะตาฮิติ ตามอัธยาศัย กอนนําทานกลับสูโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก
นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Tahiti Pearl Beach Resort **** หรือเทียบเทา

5 กุมภาพันธ 2560
เชา

ตาฮีตี – ออคแลนด

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย และ ใชสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม ใหทานไดปรับเวลา และปรับ
รางกาย กอนอําลาหมูเกาะตางๆของเฟรนชโพลินีเซีย “ไขมุกแหงทะเลแปซิฟกใต” อิสระใหทานไดเดินเลนริม
หาดสวย น้ําใส และเห็นฝูงปลาแหวกวาย

EHC-TG-16D-BORABORA

กลางวัน

14.30 น.
17.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
แนะนําใหทานใชเวลาในการวายน้ําและเลนน้ําทะเล และเก็บภาพความนาประทับใจ กอนอําลาหมูเกาะเฟรนช
โปลินีเซีย อันสวยงามแหงนี้
นําทานเดินทางสูสนามบินปาเปเอเต
ออกเดินทางจากสนามบินปาเปเอเต (PPT) สูสนามบินออคแลนด (AKL) นิวซีแลนด (ใชเวลาบิน 5 ชั่วโมง)

6 กุมภาพันธ 2560

ออคแลนด (นิวซีแลนด, เกาะเหนือ)

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล *******
22.25 น.

สายการบินมีบริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน
เดินทางถึงสนามบิน เมืองออคแลนด (AKL) เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง (กฎหมายนิวซีแลนดไมอนุญาตใหนําเขา อาหารสด และพืชผัก)
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Sky City Auckland Hotel **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 1)

7 กุมภาพันธ 2560
เชา

10.30 น.
13.10 น.

ออคแลนด – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเที่ยวชมเมืองออคแลนด เมืองที่ใหญที่สุดของเกาะเหนือ เมืองที่ไดชื่อวาเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมและ
การคาที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญเปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา เมืองแหงการแลนเรือใบ ( The City of Sails) มี
อาวจอดเรือที่สมบูรณแบบอยูหลายแหง นําทานถายรูปกับหอคอยสกายทาวเวอร (Sky Tower) ที่สูงถึง 328 เมตร
โดดเดนเปนสัญลักษณสงางามของออคแลนด สกาย ทาวเวอร จัดเปนสิ่งปลูกสรางที่สูงที่สุดในซีกโลกใต เปด
ใหบริการตั้งแตเดือน สิงหาคม ค.ศ.1997 หอคอยยอดแหลมแหงนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ
ซึ่งประกอบไปดวย คาสิโน ที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง รานอาหาร บาร คาเฟ และโรงแรม เรียกไดวามี
ครบทุกอยางไวคอยใหบริการ จากนั้นนําทานเดินทางสูหมูบานพารแนล (Parnell Village) ซึ่งหางจากใจกลาง
เมืองประมาณ 2-3 กิโลเมตร เปนหมูบานเล็กๆ ซึ่งมี เอกลักษณกลิ่นอายของความเปนสมัยเกาใหเห็นอยู ตึกเกา
สไตลโคโลเนียล ทางเทาปูลาดดวยอิฐ เปนแหลงรวม รานอาหารและคาเฟเกๆ อยูตลอดถนนรวมทั้งในซอกซอย
อิสระใหทานไดเก็บภาพตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสูสนามบินออคแลนด
ออกเดินทางสูส นามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทยแอรเวยส โดยเที่ยวบินที่ TG 492
(ใชเวลาบินประมาณ 11.15 ชั่วโมง)
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20.25 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ประเภทหองพัก Oceania Marina – Luxury Cruise
(เตียงสามารถแยกเปน เตียงคูได)
หองพักแบบ Inside

หองพักแบบหนาตาง Ocean View

หองพักแบบมีระเบียง Balcony
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16 วัน มหัศจรรยหมูเกาะแปซิฟกใต (French Polynesia)
(หมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย ที่ไดชื่อวา...หมูเกาะ และ ทะเลที่สวยที่สุดในโลก)

23 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2560
อัตราคาบริการ (บาท)
23 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2560
ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน (หองพัก Inside)
269,900
พักเดีย่ วเพิ่มทานละ (หองพักแบบ Inside)
100,000
ราคาผูใหญ (พักหองคูแบบหองหนาตาง Window Cabin) เพิ่มเงินทานละ
15,000
ราคาผูใหญ (พักหองคูแบบหองระเบียง Balcony Cabin) เพิ่มเงินทานละ
55,000
เด็กอายุ 2-11 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน หอง Inside)
249,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TG เทานั้น)
88,000
เริ่มตนที่ทานละ (ราคาสามารถยืนยันไดกต็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
30,000
กรณีไมเอาตัว๋ เครื่องบิน (การบินไทย TG เสนทาง: BKK-AKL-BKK) หักคาตั๋ว
กรณีมีวีซานิวซีแลนดอยูแลว หักคาวีซานิวซีแลนด
3,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558) **
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบินไทย และ แอรนิวซีแลนด (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป)
 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, คา Service fee ของทางเรือ
 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู แบบ Inside Cabin)
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 คาอาหารทุกมือ้ ตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเทีย่ ว, คาเขาชมสถานที่ตามระบุ
 คาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด (วีซากลุม) และ คาวีซาเชงเกน (สําหรับเขาหมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย)
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 15 วัน เทากับ 30 USD)
 คาวีซานิวซีแลนดแบบกลุม (เขา-ออกครั้งเดียว) หากทานตองการยื่นเดีย่ ว คาวีซาตองชําระเพิ่ม 3,000 บาท
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอืน่ ๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 100,000 บาท/ทาน (ชําระหลังจากสํารองที่นั่งภายใน 3 วัน)
งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 90 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง (ตามกฎของเรือสําราญ)

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 121 วัน กอนการเดินทาง ไมเก็บคาใชจาย
* ยกเลิกภายใน 61- 120 วันกอนเดินทาง หักมัดจํา
* ยกเลิกภายใน 31 - 60 วันกอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง
* ยกเลิก 1-30 วัน กอนเดินทางเก็บเต็มจํานวน
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยาง
นอย 20 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผู
เดินทางไวใหไดมากที่สุด
 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ใน
กรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงกอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิ
เสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู
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ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจาย
สวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ
ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM
) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมได
หองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน
กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่
จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และหามมี
รองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการบินที่
ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
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เอกสารประกอบการขอวีซา
(ขอเอกสารทั้งหมด 2 ชุด เพราะยื่น วีซากลุม นิวซีแลนด และ วีซาเฟรนซโปลินีเซีย)
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 2 เดือน)
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนัน้ ถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพื่อขอยื่น
วีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบตัว๋ เครื่องบินในชวงทีท่ านจะเดินทางมาดวย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอานใหเขาใจ และเตรียมใหครบ และกรุณาอยาดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยกอน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน
2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตองเปนพืน้ สีขาว (อยาถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ใชไมได) หามสวม
แวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาที่เคยได)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา 20 ปบริบูรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทานั้น และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุ
วา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุ
วา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มชี ื่อผูเปนเจาของรานคา
- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตาํ แหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน
- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน
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- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุชั้นปทศี่ ึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซา
- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1
ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกอนยืน่ วีซา)
************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเนื่อง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทา นตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย
หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตา่ํ กวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุชื่อผูถูก
รับรองในจดหมายดวย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง
- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไมตองแนบมา)

