
 

 

 

 

 

 

 

Bora Bora … Fabulous South Pacific Islands 
With Kanjana Hongthong  

เที่ยวหมู่เกาะ Society แห่งเฟรนชโ์พลีนีเซีย 

โมโอเรอา  โบรา โบรา่ และ ตาฮิต ิ สมัผสัผืนน ้าและแผ่นฟ้าที่สวยสะกดใจ   
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- เท่ียวชม หมู่เกาะแปซิฟิกใต ้เฟรนชโ์ปลินีเซีย ท่ีไดข้ึ้นช่ือว่า “ไข่มุกแห่งทะเลแปซิฟิกใต”้ 
- สมัผสักบักิจกรรมท่ีสนุกและตืน่เตน้ การด าน ้าลงไปใหอ้าหารปลาฉลาม!!! 
- ชม “สวนปะการงั” ท่ีข้ึนช่ือว่า สวยงามและสมบูรณท่ี์สุดของโลก 

- ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก อญัมณีเครื่องประดบัและไข่มุกด าตาฮิตท่ีิเป็นท่ีรูจ้กักนัไปทัว่โลก 
- พกัหอ้งพกัแบบ Overwater  Bungalows  ท่ีเกาะโบรา โบรา่ เกาะสวรรคข์องคนรกัทะเล 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 23 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 319,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ-นารติะ BKK-NRT TG 676 07.35–15.45 

วนัที่สอง นารติะ–ปาเปเอเต NRT-PPT TN 77 17.40-09.45 

วนัที่สี่ โมโอเรอา-โบรา โบรา่ MOZ-BOB VT 294 10.40-11.30 

วนัที่หก โบรา โบรา่-ปาเปเอเต BOB-PPT VT 447 15.55-16.45 

วนัที่แปด ปาเปเอเต-นารติะ PPT-NRT TN 78 08.00-14.05 

วนัที่เกา้ นารติะ-กรุงเทพฯ NRT-BKK TG 677 17.25-21.55 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – โตเกียว 23 มิถุนายน 2562 

04.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 3  

แถว D สายการบนิไทย แอรเ์วย ์(TG) ... เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ  

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขึ้ นเครื่อง 

 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการ 

บินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG676 

 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลงัผ่านพธีิการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... 

 

17.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

18.30 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง โตเกียว – ปาเปเอเต – เกาะโมโอเรอา 24 มิถุนายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู ่ยา่นชิบูยา่ (Shibuya) ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียว 

หามุมถูกใจถ่ายภาพคูก่บั "ฮาจิโกะ" รูปป้ันสุนัขแสนรู ้ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบ

ยอดฮิตส าหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก (109) อิจิ

มารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญี่ปุ่น
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ในฤดูต่างๆอีกมากมาย รบัรองไมม่ีเอา้ท ์ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพื่อใหท่้านสะดวกในการชอ้ปป้ิง (มี Cash Voucher ใหท้า่นละ 2,500 YEN)   

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  

17.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของประเทศ French Polynesia 

บนเกาะตาฮิติ โดยสายการบิน Air Tahiti Nui เท่ียวบินท่ี TN77 

**บินขา้มผ่านเสน้แบง่เขตเวลาสากล** 

 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบิน ปาเปเอเต เกาะตาฮิติเมืองหลวงของเฟรนชโ์พลินี

เซีย (French Polynesia)น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกาะโมโอเรอา (Moorea) โดยทางเรือ Terevau 

Ferry (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) น าท่านเดินทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั  

INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

บา่ย อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั และใช ้ส่ิงอ านวยความสะดวกของ

โรงแรม ใหท่้านไดป้รบัเวลาและปรบัร่างกายกอ่นชมหมูเ่กาะต่างๆของเฟ

รนชโ์พลินีเซีย หมูเ่กาะอาณานิคมของฝรัง่เศสท่ีไดข้ึ้ นชื่อวา่ “ไขมุ่กแหง่ทะเล

แปซิฟิกใต”้ เป็นหมูเ่กาะท่ีนักท่องเท่ียวยกยอ่งใหเ้ป็นแดนสวรรคแ์ละไดร้บั

การยกยอ่งวา่เป็นหมูเ่กาะท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก อิสระให้

ท่านไดเ้ดินเล่นริมหาดสวย น ้าใส    

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มชมโชว ์Polynesian Dances 

พกัที่ INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เกาะโมโอเรอา 25 มิถุนายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสมัผสัประสบการณใ์นการนัง่รถ 4X4 ส าหรบัการท่องเท่ียวรอบ
เกาะโมโอเรอา (Moorea) เป็นเกาะหน่ึงของหมูเ่กาะโซไซเอตี อยูห่า่งจาก
เกาะตาฮิติ ชมทศันียภาพโดยรอบเกาะ ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัวถีิ

ชีวติความเป็นอยูข่องชาวพื้ นเมืองในหุบเขา แหล่งเกษตรกรรม วถีิชีวติของ

ของชาวโพลินีเชี่ยน เช่น การท าไรส่บัปะรด ไร่วานิลา 
น าท่านเดินทางสู่ยอดเขา เบลลเ์วแดร ์(Belvedere) ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสวย
ท่ีสุดแหง่เกาะโมโอเรอา ท่านจะไดเ้ห็นววิของ อา่วคุก๊ (Cook Bay) และ 
อา่วโอปุโนฮู (Opunohu Bay) สะทอ้นใหเ้ห็นความงามน ้าทะเลสีเทอควอยซ ์
ทอดยาวเป็นชั้นไล่ระดบัสี ตดักบัผืนฟ้าสดใส สวยงามยิง่    
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ภเูขามหศัจรรย ์(Magic Mountain) ซ่ึงเป็นจุดชม
ววิสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถเห็นววิและความงามของเกาะแหง่น้ีใน

มุมสูง อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปและเก็บภาพความงามของหมูเ่กาะโมโอเรอา   
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนับนเกาะ  

บ่าย น าท่านสมัผสัประสบการณก์ารด าน ้าชมความงามของโลกใตท้อ้งทะเลแหง่

หมูเ่กาะโมโอเรอา ใหท่้านชมความงามของทอ้งทะเล ไดว้า่ยน ้ากบั  

ปลากะเบน และปลาฉลามเล็ก ชมความน่ารกัของฝูงปลาหลากชนิดแหง่ทอ้ง

ทะเลแปซิฟิก ชมความงามของปะการงัอนัสมบูรณท่ี์ไดร้บัการอนุรกัษ์อยา่งดี

ยิง่ ใหท่้านไดด้ าน ้าลงไปสมัผสักบัธรรมชาติแหง่ทอ้งทะเลไดอ้ยา่งจุใจ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที่ INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สี่ เกาะโมโอเรอา – เกาะโบรา โบรา่ 26 มิถุนายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะโมโอเรอา เพื่อเดินทางสู่เกาะโบรา 

โบรา่ โดยสายการบิน Air Tahiti (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

น าท่านเดินทางสูท่ี่พกั INTER CONTINENTAL MOANA BEACH หอ้งพกัแบบ 

Overview Bungalows 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย น าท่านเดินทางโดยการนัง่รถ 4X4 สู่จุดชมวิวท่ียอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา 
โบร่า เพื่อชมทัศนียภาพและทะเลสาบต่างๆ ณ จุดสูงสุดแห่งน้ีไดร้ับการ

ขนานนามจากชาวพื้ นเมืองวา่“จุดสูงสุดของโลก”(Top of the World) ท่ีซ่ึง

ท่านสามารถชมความงามของเกาะทั้งทางดา้นตะวนัออก จรดดา้นตะวนัตก 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ร ้านอาหารท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะ Bloody 

Mary’s Restaurant 

   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน Bloody Mary’s Restaurant 

พกัที่ INTER CONTINENTAL MOANA BEACH หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้ เกาะโบรา โบรา่ 27 มิถุนายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนกบับรรยากาศบงักะโลบนน ้าอยา่งเต็มท่ี ตาม

อธัยาศยั และใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกของโรงแรม หรือเดินชอ้ปป้ิงท่ี

หมู่บา้น Vaitape Village บนเกาะโบรา โบร่า เกาะท่ีไดร้บัการขนานนามวา่ 

“สวยท่ีสุดในโลก” 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

บ่าย น าท่านลงเรือเล็กมุง่หนา้สู่ทะเลสาบโบรา โบร่า (Bora Bora Lagoon) เพื่อ

สัมผัสประสบการณ์ครั้งหน่ึงในชีวิตในการว่ายน ้ ากับปลาฉลามครีบด า 

(Black tip Shark) และใหอ้าหารปลากระเบน (Stingrays) พรอ้มวา่ยน ้า

เก็บภาพความน่ารกัของสตัวใ์ตท้อ้งทะเลท่ีอาศยัในทะเลสาบแห่งน้ี ใหท่้าน

ด าน ้าดูปะการงั ท่ีเรียกไดว้่า “สวนปะการัง” ท่ีสวยงาม สมบูรณ์แบบของ
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โลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัที่ INTER CONTINENTAL MOANA BEACH หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หก เกาะโบรา โบรา่ – เกาะตาฮิติ 28 มิถุนายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความงามของทะเลสาบแหง่เกาะโบรา โบร่า ท่ีไดช้ื่อ

วา่เป็นทะเลท่ีสวยท่ีสุดในโลก และครั้งหน่ึงในชีวติท่ีควรค่าต่อการมาเยอืน 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เกาะตาฮีติ โดยสายการบิน Air Tahiti จากน้ันน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ท่ีพกั INTER CONTINENTAL TAHITI 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต ์พรอ้มชมโชว ์Polynesian Dances 

พกัที่ INTER CONTINENTAL TAHITI หรือเทียบเทา่ 

วนัที่เจด็ เกาะตาฮิติ 29 มิถุนายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเท่ียวชมเมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮิติ น าท่านถ่ายรูป

ดา้นหนา้ โบสถป์าเปเอเต (Cathedral of Papeete) ซ่ึงเป็นโบสถป์ระจ า

เมือง 

จากน้ันน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑไ์ข่มุก (Pearl Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์

ท่ีจดัแสดงไขมุ่กทะเลแปซิฟิก และ การน าไขมุ่กมาท าเคร่ืองประดบัต่างๆ

มากมาย ท่านจะไดเ้ห็นวถีิการพฒันาและการออกแบบเคร่ืองประดบัอนั

หลากหลาย  

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ตลาดเก่าแก่ของเมือง ท่ีมีการน าขา้วของ ผกัและ

ผลไมม้าวางขาย   

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จุดวีนสั (Venus point) ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของ

อา่วมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซ่ึงเป็นจุดท่ีกปัตนัเจมส ์คุ๊ก ไดท้ าการทอด

สมอเรือและคน้พบหมูเ่กาะตาฮิติ อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตน้ก าเนิดทาง 

ประวติัศาสตร ์ในการคน้พบหมูเ่กาะตาฮิติครั้งแรกของชาวยุโรป 

น าท่านชม น ้าตกฟารูไม (Faarumai Waterfall) เป็นสถานท่ีทางธรรมชาติท่ี

ส าคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงบนเกาะตาฮิติ ล าน ้าท่ีน่าประทบัใจทั้งสามสายไหลลงสู่

แอ่งน ้าท่ีลอ้มรอบดว้ยพืชพนัธุไ์มเ้มืองรอ้นและหนา้ผาท่ีน่าอศัจรรย ์

เพลิดเพลินกบัการเดินผ่านพืชพนัธุไ์มต่้างแดน เพื่อมาท่ีสายน ้ามหศัจรรย์

ใกลก้บัหมูบ่า้นทิอาเรแหง่น้ี จากน้ันน าท่านเดินต่อไปท่ี Marea Arahurahu 

ซ่ึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธิของชาวโพลินีเช่ียน 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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พกัที่ INTER CONTINENTAL TAHITI หรือเทียบเทา่  

วนัที่แปด เกาะตาฮิติ – โตเกียว 30 มิถุนายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สนามบินปาเปเอเต  

08.00 น. 
ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการ

บิน Air Tahiti Nui เท่ียวบินท่ี TN 78 
 

วนัที่เกา้ โตเกียว - กรุงเทพฯ                                                                                      01 กรกฎาคม 2562 

14.05 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

17.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677  

21.55 น.

  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

      319,900.- 
89,900.- 

 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 100,000 

บาท/ทา่น (เพื่อเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 60 วนั กอ่นการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ 

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั นาริตะ-ปาเปเอเต-นาริตะ โดยสายการบิน Air Tahiti Nui 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในตาฮิติตามระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าCTOM (ประเทศเฟรนซโ์ปลินีเซีย) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 27 ยูโร หรือขึ้ นอยูก่บัความ

พึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50-59 วนั  หกัค่ามดัจ า 100,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 26-49 วนั  หกัค่ามดัจ า 150,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้

มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-25 วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์
 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซี่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวซี่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซี่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 
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เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : วีซ่าCTOM (ประเทศเฟรนซโ์ปลินีเซีย) 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 15 วนัท าการ)  

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวี

ซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้โดยละเอียดเฉพาะ

ใบหนา้สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถึงคาง***) (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือนและ

ตอ้งไมซ่ ้ากบัรูปวซีา่ท่ีมใีนเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) และกรุณาเขียน

ชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณาอยา่ใหรู้ปเลอะหมึก 

และอยา่ใหรู้ปมีรอยลวดเยบ็กระดาษ เพราะสถานฑูตจะไมร่บัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. ส  าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส  าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปลี่ยน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ชส่ าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั

หรืออยูใ่นเดือนท่ียืน่วซีา่สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและชว่งเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทูตไมร่บั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ชื่อ-สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื่อส าหรบัยืน่วซีา่ 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย
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คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส  าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส  าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวิต) 

 

เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหดึ้งเลม่พาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จ  าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงที่ยืน่วีซ่า
กรุป๊ ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่าเด่ียวเทา่นั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทางก่อนหนา้ 

เพื่อแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ ***1 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 16 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 



 
 

10 
 

 

ตัว๋เครือ่งบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครือ่งบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


