
 

 

11 วนั มาดากสัการ์ – มอริเชียส – รียูเนียน 

(สัมผสัความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอนิเดยี) 

 

 
 

 

 

 

โปรโมช่ันพเิศษ ... สายการบิน แอร์ ออสทรอล  

TOURCODE : MG151501MF 

ตุลาคม – ธันวาคม 2560  เร่ิมต้น...159,900บาท  
มาดากสัการ์ – อนัตานานาริโว – โมรอนดาวา – คริินด ิ(น่ังรถ 4WD) – เบาบับอฟี 

 มอริเชียส – เกาะอลิลิูซิคเครทส์ – นํา้ตกชามาเรล – หาดทรายเจด็สี – พอร์ทหลุยส์ 

รียูเนียน (เรอูว์นิยง) – แซง เดอนี – ภูเขาไฟปิตงเดอร์ลาซาส 

ราคา 159,900 บาท : 19-29 ต.ค./ 16-26 พ.ย./ 30 พ.ย.-10 ธ.ค. 

ปีใหม่ 165,900 บาท : 28 ธ.ค.-7ม.ค. 2561 



 

 

11 วนั มาดากสัการ์ – มอริเชียส – รียูเนียน 

 (สัมผสัความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอนิเดยี) 
วนัแรก กรุงเทพ – รียูเนียน – อนัตานานาริโว (มาดากสัการ์)  
 

08.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ออสทรัล แถว Q 12-15 ประตูทางเขา้ท่ี 8 
 

10.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส โดยเท่ียวบิน UU888  

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.35 ชัว่โมง) สายการบินบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบิน   

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียเูนียน (Reunion)  

 นาํท่านแวะเปล่ียนเท่ียวบินสู่เกาะมาดากสัการ์  

16.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโต (Ivato International Airport) เกาะมาดากสัการ์ โดยเท่ียวบิน UU611  

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโต แห่งกรุงอนัตานานาริโว ประเทศมาดากสัการ์ 

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar**** หรือเทยีบเท่า  

หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าใบเลก็ 1 ใบสําหรับพกัค้างคืนในอุทยานแห่งชาติอนัดาสิเบ กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ทีโ่รงแรมเท่าน้ัน 
 

 
 

วนัทีส่อง อนัตานานาริโว –อุทยานแห่งชาติอนัดาสิเบ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ  Breakfast Box 

 นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ อนัดาสิเบ (Andasibe National Park) (ระยะทาง 143 ก.ม. ใชเ้วลาเ ดินทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) อุทยานแห่งชาติอนัดาสิเบ-มนัตาเดีย Andasibe-Mantadia National Park อุทยานแห่งน้ีได้

ถูกจารึกไวใ้นมรดกโลกในปี 2007 เป็นส่วนหน่ึงของป่าฝนของ Atsinanana อุทยานแห่งชาติมีพื้นท่ีประมาณ 

  155 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีคุม้ครองอยูป่ระมาณ 150 ตารางกิโลเมตรและตั้งอยูท่างตะวนัออกของ อนัตานานาริโว  

นาํท่านผา่นเส้นทางอนัคดเค้ียวบริเวณชนบท และผนืป่าอนัอุดมสมบูรณ์ สองขา้งทางท่านจะไดพ้บเห็นวถีิชีวติ



 

 

ของคนมาลากสัซี สภาพทอ้งนา อุตสาหกรรมการทาํอิฐ การเผาถ่านและการเกษตรกรรมต่างๆ  จากนั้นนาํท่าน

เขา้ชมความงามของธรร มชาติของ อุทยานแห่งชาติอนัดาสิเบ  นาํท่านเดินสาํรวจธรรมชาติระยะสั้น เพื่อคน้หา

เสียงมหศัจรรยข์อง  อินดรี – อินดรี ลีเมอร์พนัธ์ุใหญ่ท่ีสุดท่ียงัคงหลงเหลืออยู่  ซ่ึงลีเมอร์ อินดรี – อินดรี เป็นลี

เมอร์ท่ีอาศยัอยูเ่ป็นครอบครัว มีขนาดโตเทียบเท่ากบัเด็กโต (สูงประมาณ150 เซนติเมตร) ลาํตวัมีสีขาวดาํ และมี

หูเป็นพูก่ลมขนาดใหญ่นอกจากน้ีเสียงของ อินดรีอินดรี นั้นสามารถไดย้นิไปไกลหลายกิโลเมตรอีกดว้ย  นาํท่าน

ชม ก้ิงก่าคาเมเล่ียน (Chameleon) สีสันแสบตา จ้ิงหรีด กบหายาก นกแกว้สีดาํ และ ผเีส้ือหลากสีสวยงาม รวมทั้ง

สัตวเ์ล้ือยคลานอ่ืนๆ หลายสายพนัธ์ุสามารถพบไดท่ี้มาดากสัการ์เท่านั้น  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านแวะชมฟาร์มมาโรเซโว (Marozevo Exotic Farm) พบกบัสัตวห์ายากนานาชนิด เช่น ก้ิงก่าคาเมเล่ียน 

(Chameleon) สีสันแสบตา จ้ิงหรีด กบหายาก นกแกว้สีดาํ และ  ผเีส้ือหลากสีสวยงาม รวมทั้งสัตวเ์ล้ือยคลาน

อ่ืนๆ หลายสายพนัธ์ุสามารถพบไดท่ี้มาดากสัการ์เท่านั้น จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Andasibe Hotel**** หรือเทยีบเท่า  
 
 

วนัทีส่าม อนัตานานาริโว – ศูนย์อนุรักษ์ลเิมอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ ศูนยอ์นุรักษลิ์เมอร์ (Lemurs Park) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

ซ่ึงเป็นศูนยอ์นุรักษลิ์เมอร์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งเกาะมาดากสัการ์ใหท้่านไดส้ัมผสัลิเมอร์ และ เก็บภาพความน่ารักของ

ลิเมอร์นานาชนิด ท่ีมีมากมายในศูนยอ์นุรักษแ์ห่งน้ี อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมและเล่นกบัลิเมอร์ตามอธัยาศยั ได ้

 เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอนัตานานาริโว 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม Ambo imanga ซ่ึงเป็นป้อมปราการโบราณสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 15 ภายในจดัแสดงวตัถุ

โบราณและอาวธุท่ีใชใ้นการป้องกนัการรุกรานจากศตัรู ซ่ึงบริเวณป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนบนเนินเขา จึงทาํให้

สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองอนัตานานาริโว ไดโ้ดยรอบ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเขา้ชมป้อม



 

 

ปราการ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของมาดากสัการ์ในอดีต ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอนั

ตานานาริโว นาํท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ และตลาดของท่ีระลึก มีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและเลือก

ซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar**** หรือเทยีบเท่า  

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็เพือ่พกัค้างทีโ่มรอนดาวา 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ทีโ่รงแรม 
 

วนัทีส่ี่  โมรอนดาวา (4WD) – ป่าแล้งคิรินดิ – ต้นไม้มหัศจรรย์ เบาบับ – ชมพระอาทติย์ตก ณ ท่งุเบาบับ 
 

05.00 น. นาํท่านเช็คอิน ณ สนามบินอิวาโต แห่งกรุงอนัตานานาริโว 

06.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโมรอนดาวา ประตูสู่ป่าเบาบบัอนัข้ึนช่ือแห่งเกาะมาดากสัการ์ โดยเท่ียวบิน MD702  

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินโมรอนดาวา (Morondava) 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโมรอนดาวา  (Morondava) เมืองท่ีเป็นประตูสู่การเขา้ชมตน้เบาบบั ตน้ไมท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็น

สัญลกัษณ์ของมาดากสัการ์ นาํท่านนัง่รถแบบ 4WD มุ่งหนา้สู่ ป่าแลง้กิรินดี  Kirindy Dry Forest (ระยะทาง

ประมาณ 60 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) หน่ึงในระบบนิเวศน์ท่ีแปลกประหลาดท่ีสุดในโลก  

 เน่ืองจากเป็นป่าท่ีมีตน้ไมแ้ละหญา้แหง้ข้ึนปกคลุมจนไดส้มญานามวา่ “ป่าแลง้” อยา่งไรก็ดีป่าแห่งน้ียงัคงเป็นท่ี

อยูข่องสัตวน์านาชนิดไม่วา่จะเป็น หนูยกัษจ์อมกระโดด หรือท่ีรู้จกัในนาม “ลีเมอร์” สัตวป์ระจาํถ่ินอนัน่ารัก

ของมาดากสัการ์ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีอยูข่องก้ิงก่าและสัตวน์านาชนิดท่ีมีรูปร่างหนา้ตาแปลกประหลาด ใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพสัตวป่์านานาพนัธ์ุท่ีสามารถพบเห็นได ้ณ ป่าแลง้แหง้น้ี  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทาง มุ่งหนา้สู่ช่วงรอยต่อระหวา่งเมือง  Belon'i Tsiribihina กบัเมืองโมรอนดาวา (Morondava) ณ ช่วง

ถนนลูกรังแห่งน้ีท่านจะไดพ้บกบั "เบาบบั อลัเลย์" (Baobabs Alley) หรือ "เบาบบั ออฟ เดอะ อลัเลย์ " (Alley of 

the Baobabs) หรือ "อเวนิว ออฟ เดอะ เบาบบั " (Avenue of the Baobabs) ตน้ไม้ท่ีถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของ

ประเทศมาดากสัการ์ ณ เบาบบั อลัเลย ์ท่านไดพ้บกบัแนวตน้เบาบบัท่ีทอดยาวไปตามถนนกวา่ 260 เมตร ซ่ึงนบั



 

 

ไดป้ระมาณ 20 - 25 ตน้ไม ้และบางตน้นั้นมีความสูงกวา่ 30 เมตร และมีอายมุากกวา่ 800 ปี ส่วนใหญ่เป็นตน้

เบาบบัจากสายพนัธ์ุ Adansonia grandidieri ก่อเกิดเป็นภูมิทศัน์อนัแสนโดดเด่นท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว  

 จากทัว่โลกใหม้าเท่ียวชมไดเ้ป็นจาํนวนมากในแต่ละปี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความอศัจรรยท์างธรรมชาติของ

ป่าเบาบบั และรอชมพระอาทิตยอ์ศัดง ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามยิง่แห่งผนืป่าเบ าบบัแห่งน้ี ไดเ้วลา

นาํท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั   
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Palissandre Cote Ouest Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า หมู่บ้านชาวประมง – โมรอนดาวา – อนัตานานาริโว 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสัมผสัธรรมชาติและวถีิชีวติของชาวทอ้งถ่ินโดยนาํท่านล่องเรือ ชมธรรมชาติของชายป่าโกงกาง 

ซ่ึงสามารถออกสู่ ทะเลได ้นาํท่าน เดินทางสู่ “เกาะเบทาฮิอนา – Betahiana” เพื่อแวะเท่ียว หมู่บา้นชาวประมง 

(Fisherman Village) ท่ียงัคงการดาํรงชีพดว้ยการจบัปลาและสัตวต์่างๆในแ บบภูมิปัญญาชาวบา้น อิสระใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพบรรยากาศป่าโกงกาง , ชาวประมงพื้นเมือง ไดเ้วลานาํท่านแวะถ่ายรูปกบั หาดโมรอนดาวา 

(Morondava Beach) ซ่ึงเป็นชายหาดท่ีข้ึนช่ือแห่งเมืองโมรอนดาวา อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นพร้อมเก็บภาพ

ธรรมชาติอนัสวยงามแห่งเมืองโมรอนดาวา 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

11.50 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโมรอนดาวา เพื่อเช็คอิน 

12.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินโมรอนดาวา สู่ สนามบินอิวาโต โดยเท่ียวบิน MD702 

13.50 น. เดินทางถึงสนามบินอนัตานานาริโว 

 นาํท่านเท่ียว ชมเมืองอนัตานานาริโว  แห่งเ กาะมาดากสัการ์ มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยมาดากสัการ์ (Democratic Republic of Madagascar) เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 4 ของโลก รองจาก 

กรีนแลนด์ (Greenland) นิวกินี(Newgini) และบอร์เนียว (Borneo) วดัจากเหนือจรดใตย้าว 1,600 กิโลเมตร            



 

 

มีขนาดพื้นท่ีเกือบเท่าคร่ึงของประเทศฝร่ังเศส และใหญ่กวา่ประเทศไทย 70,000 กวา่ตารางกิโลเมต ร นาํท่าน

แวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัราชินี (Queen Palace) จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั ทาํเนียบนายกรัฐมนตรี                

(Prime Minister Palace) ซ่ึงเป็นท่ีพาํนกัของประธานาธิบดีมาดากสัการ์ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 นาํท่านเท่ียวชม

จตุัรัสแห่งอิสรภาพ (Independence Square) สถานท่ีแห่งการรําลึกถึงการประกาศอิสระภาพของประเทศ

มาดากสัการ์   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั   
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar**** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีห่ก  อนัตานานาริโว – ตลาดลาดีค – มอริเชียส (พกัค้าง 2 คืน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงอนัตานานาริโว ใหท้่านไดมี้เวลาในการเลือกซ้ือของฝาก ณ ตลาด ลา ดีค       

(La Digue) ตลาดท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้หตัถก รรมของมาดากสัการ์ เป็นตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบมากท่ีสุด 

อิสระใหท้่านได้เลือกซ้ือของฝากท่ีมีตั้งแต่  ตะกร้าพื้นเมืองสีสันแสบตา ผลิตภณัฑจ์ากผา้ปักต่างๆ  ฟอสซิลหอย  

หรือ  จะเป็น แอมโมไนต ์หินสี พลอย  และอญัมณี เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองของตกแต่งบา้น อ่ืน ๆ อีกมากมาย  

จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมเมืองอนัตานานาริโว และ ชมวถีิการดาํรงชีวติของชาวมาดากสัการ์ 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

    

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาโต 

16.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิวาโต สู่ สนามบินมอริเชียส โดยเท่ียวบิน MK289  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอริเชียส นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั The Ravenala  Attitude Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

วนัทีเ่จ็ด  มอริเชียส - เกาะอลิลิูซิคเครทส์ - เกาะอลิลิูดวกซ์ – ดํานํา้ตืน้ชมประการัง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านลงเรือเฟอร์ร่ีเดินทางสู่เขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์เกาะอิลิลูซิคเครทส์ (Ile Aux Aigrettes) ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใชเ้ป็น

เขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวพ์ื้นเมืองนานาชนิดในมอริเชียส โดยมีองคก์รอนุรักษส์ัตวป่์าแห่งมอริเชียส (The Mauritian 



 

 

Wildlife Foundation) เป็นผูดู้แล  และก่อตั้งข้ึนในปี 1984 เพื่ออนุรักษพ์นัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตว ์ไม่วา่จะเป็นนก

นานาชนิด, เต่ายกัษ,์ ก้ิงก่านาชนิด นาํท่านชมสัตวน์านาชนิดท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติภายในเกาะแห่งน้ี  อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพสัตวป่์านานาชนิดตามอธัยาศยั  ไดเ้วลานาํท่านสู่ อ่าวนํ้าเงิน (Blue Bay Marine Park) เพื่อนาํท่าน

เดินทางสู่ Ile Aux Deux ซ่ึงเป็นเกาะทางชายฝ่ังตะวนัออกของมอริเชียส มีเน้ือท่ีรอบๆเกาะประมาณ 100        

เฮคเตอร์ เกาะแห่งน้ีข้ึนช่ือวา่เป็นเกาะท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในมอริเชียส นาํท่านดาํนํ้าดูปะการัง  (Snorkeling) และ

สัตวใ์ตท้ะเลใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเล่นนํ้าและดาํนํ้าต้ืน  (แนะนาํใหท่้านเตรียมชุดวา่ยนํ้าหากท่านตอ้งการดาํ

นํ้าต้ืนชมโลกใตท้ะเลแห่งมอริเชียส) 
 

  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเมือง พอร์ตหลุยส์ (Port Louis) เมืองหลวงของสาธ ารณรัฐมอริเชียส หรือท่ีรู้จกัในนาม  “เกาะ  

มอริเชียส ” ดินแดนสวรรคน์อกชายฝ่ังแอฟริกา กลางมหาสมุทรอินเดียทางตะวนัตกเฉียงใต ้โดดเด่นดว้ยหาด

ทรายขาว นํ้าทะเลสีฟ้าใส ธรรมชาติป่าเขาสีเขียวขจี และบรรยากาศสุดโรแมนติก  ติดอนัดบัเกาะสวยของโลก 

อยา่งไรก็ดีผู ้ท่ีคน้พบเกาะแห่งน้ีเป็น ชาวโปรตุเกส และยงัเป็นชาวยโุรปกลุ่มแรกท่ีเดินทางมาถึงเกาะมอริเชียส

ในศตวรรษท่ี 16 ต่อมาในศตวรรษท่ี 17 ชาวดตัช์ไดเ้ดินทางมาตั้งรกรากและตั้งช่ือเกาะวา่ “มอริเชียส”   
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั The Ravenala Attitude Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

วนัทีแ่ปด นํา้ตกซามาเรล  - โรงงานผลติรัม - เนินทรายเจ็ดสี– พอร์ตหลุยส์ - รียูเนียน (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่นํ้าตกชามาเรล (Chamarel Falls) ผา่นทางเส้นทางเวิง้อ่าวทามารีน (Tamarin Bay) ซ่ึงเป็นอ่าวท่ี

มีความสวยงามอีกแห่งของมอริเชียส   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เนินทรายเจด็สี (Seven Coloured Earths) ซ่ึงเกิด

จากการก่อตวัของหินลาวา ซ่ึงเป็นหินบะซอลล ์กลายเป็นโคลน และไดเ้ปล่ียนมาเป็นทรายในท่ีสุด ภูมิประเทศ

บริเวณน้ีจะเป็นลกัษณะเนินทรายซ่ึงมีสีหลากสี จนไดรั้บการขนานนามวา่ เนินทรายเจด็สี  อิสระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพความอศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งของมอริเชียส  ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่เมืองพอร์ทหลุยส์  ไดเ้วลานาํท่าน



 

 

เดินทางสู่ โรงงานผ ลิตรัม  (Rum Factory) ซ่ึงบนเกาะแห่งน้ีประชาชนนิยมปลูกออ้ย ทาํใหรั้มเป็นสินคา้ท่ีมี

ช่ือเสียง อิสระใหท้่านเยีย่มชมกรรมวธีิการผลิต   
                      

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัจุดชมววิ (Black river gorges) ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของป่าเขา และนํ้าตก

ท่ีสุดสวยงามแห่งหน่ึงของประเทศมอริเชียส จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบแห่งแม่นํ้าคงคา (Grand Bassin 

Sacred Lake) เป็นทะเลสาบอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี ประชาชนอินเดียในประเทศมอริเชียส สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่     

พระศิวะท่ีพวกเขาเคารพนบัถือ  และในส ถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นท่ี ตั้งของวดัฮินดู ท่ีประดิษฐานของรูปเคารพ ของ

เหล่าเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิตามศาสนาฮินดู ใหท้่านไดท้าํการสักการะและเยีย่มชมตามอธัยาศยั  

15.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมอริเชียส เพื่อเช็คอิน 

17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอริเชียส สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส แห่งรียเูนียน โดยเท่ียวบิน UU109  

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 45 นาที) 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส  (Roland Garros) เกาะรียเูนียน (Reunion)  

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว LUX Hotel**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

วนัทีเ่ก้า  แซงต์ เดอนีส์ – ภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ - แซงต์ เดอนีส์ 
  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ทุ่ง แปลน เด ซาบลส์ (Plaine des Sables) เพื่อชมหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก

ท่ีสวยงามและอศัจรรยย์ิง่ ลดัเลาะผา่นทุ่งหญา้ปศุสัตวอ์นัเขียวขจี นาํท่านแวะถ่ายรูปอนัน่าประทบัใจของ

ทิวทศัน์เทือกเขาสลบัซบัซอ้นตระการตา มุ่งหนา้ชมความยิง่ใหญ่ของ ภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ  (Piton de la 

Fournaise) หน่ึงในภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู่ และมีการระเบิดอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองทุกปี ภูเขาไฟรูปโล่ตั้งอยูบ่นปลาย

เกาะเรอูนียงทางตะวนัออก มีความสูง 2,631 เมตร (8,632 ฟุต) จากระดบันํ้าทะเล ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา่เป็นพี่นอ้ง

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%8B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%8B&action=edit&redlink=1


 

 

กบัภูเขาไฟเกาะฮาวาย  เน่ืองจากมีความคลา้ยคลึงกนัทางดา้น ภูมิอากาศและธรรมชาติ  มีการระเบิดข้ึนกวา่ 100 

คร้ังตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2183 เป็นตน้มาและยงัเป็นท่ีจบัตามองมาถึงปัจจุบนั ก ารระเบิดคร้ังสุดทา้ยเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี  4 

เมษายน  พ.ศ. 2550 ภูเขาไฟลูกน้ีถือเป็นจุดกาํเนิดของเกาะรียเูนียนเม่ือประมาณ 3 ลา้นปีก่อน  อิสระใหท้่าน

สามารถถ่ายรูปท่ีปากปล่องภูเขาไฟอยา่งใกลชิ้ด เพื่อเก็บภาพลาวาร้อนสีแดงตดักบัหินภูเขาไฟสีดาํสนิทท่ีค่อยๆ 

ไหลออกจากปล่องภูเขาไฟ (การข้ึนชมบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ทางไกดท์อ้ง ถ่ินจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

เน่ืองจากตอ้งดูเร่ืองความปลอดภยัเป็นหลกั ) ภูเขาไฟแห่งน้ีตั้งอยูภ่ายในอุทยาน แห่งชาติรียเูนียน และยงัไดรั้บ

การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทาง กลบัสู่เมืองแซงต ์เดอนีส์ (Saint-Denis) นาํท่านถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑแ์ละหอศิลป์ (Léon Dierx 

Museum) อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวของคนรักศิลปะ โดยภายในพิพิธภณัฑน์ั้นก่อตั้งข้ึนในปี ค .ศ.1911 ภายในมีการ

จดัแสดงเก่ียวกบัผลงานศิลปะร่วมสมยัและศิลปะสมยัใหม่เป็นจาํนวนมาก   
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว LUX Hotel**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

วนัทีสิ่บ  ภูเขาไฟซาลาซี เซอร์ก - ไร่วนิลา - แซงต์ เดอนีส์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเฮลลเ์บิร์ก (Hell Bourg Salazie) ซ่ึงตั้งอยูใ่นใจกลางของเกาะทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ 

Piton des Neiges เมืองน้ีเป็นเมืองเก่าแก่ ท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นสไตลเ์คร- ออล ท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ ชมธรรมชาติ

และวถีิชีวติของชาวเคร- ออล และเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของ ภูเขาไฟเซอร์ก เดอ ซาลา ซี (Cirque de Salazie) 

ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งเป็น บริเวณพื้นท่ีมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  โดยบริเวณน้ี เป็นผนืป่าท่ีอุดมสมบูรณ์และ

ทศันียภาพของ นํ้าตกหลายสาย ท่ีไหลลงมาระหวา่งแนวช่องเขาซ่ึงรู้จกักนัในนาม  Bride’s Veil เหมือนผา้คลุม

หนา้เจา้สาว และไดช่ื้อวา่เป็นจุดท่ีมีนํ้าตกสวยงามท่ี สุดแห่งเกาะรียเูนียน อิสระใหท้่านถ่ายรูปความงามตาม

ธรรมชาติของนํ้าตกแ ห่งน้ี ไดเ้วลานาํท่านสู่หมู่บา้น เพื่อชมความสวยงามของอาคารในแบบศิลปะฝร่ังเศส 

จากนั้นนาํท่านสู่ ไร่วนิลา (Vanilla Plantation) พืชเศรษฐกิจหลกัของเกาะรียเูนียน ใหท้่านไดเ้ก็บภาพตน้วนิลา

และภาพความงามของไร่วนิลาท่ามกลางหุบเขาแห่งน้ี สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัสู่เมืองแซงต ์เดอนีส์ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2183
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเมืองแซงต ์เดอนีส์ (Saint-Denis) เมืองหลวงของเกาะรียเูนียน โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่ริเวณเหนือ

สุดของเกาะ รียเูนียน นาํท่าน เขา้ชม มหาวหิารแซงต ์เดอนีส์ (Basilica of St Denis) อีกหน่ึงมหาวหิารท่ีมี

ความสาํคญัมากแห่งหน่ึงของเมือง โดยมหาวหิารถูกสร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ดา้นหนา้มหาวหิารยงั

มีลานนํ้าพุขนาดเล็กท่ีมีความสวยงามไม่แพก้นั นาํท่านเท่ียวชมเมืองหลวงแห่งเกาะรียเูนียน แวะถ่ายรูปกบัศาลา

วา่การเมือง  (city hall) ไดเ้วลานาํท่านชมความงดงามของ สวนริมทะเล  Le Barachois อีกหน่ึงสวนท่ีถือวา่เป็น

ยา่นประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของเมืองแซงต ์เดอนีส์โดยสวนแห่งน้ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงชนั สามารถมองเห็นววิ

ทิวทศัน์อนังดงามของถนน ตวัเมือง และววิทะเลไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัถือว่ าเป็นสถานท่ียอดนิยมสาํหรับ

นกัท่องเท่ียว คู่หนุ่มสาว รวมไปถึงเหล่าช่างถ่ายภาพท่ีนิยมมาเก็บภาพยามพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าเหนือทอ้งทะเล

เมืองแซงต ์เดอนีส์  นาํท่านถ่ายรูปกบัปืนใหญ่ ท่ีในอดีตท่ีฝร่ังเศสไดมี้การตั้งประจาํการ เพื่อป กป้องการรุกราน

จากการล่าอาณานิคมจากประเทศอ่ืน นาํท่านชมสวนพฤกษศาสตร์ Jardin de l'État อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของเมือง โดยสวนพฤกษศาสตร์ถูกสร้างข้ึนในปี ค .ศ. 1767 - 1773 อีกทั้งยงัเป็น

ท่ีตั้งของพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ธรรมชาติ ซ่ึงเปิดทาํการในสิงหาคม 1855 ภายในสวนพฤกษศาสตร์ Jardin de 

l'État นั้นมีการจดัแสดงเก่ียวกบัพนัธ์ุไมพ้ื้นเมืองและพนัธ์ุไมห้ายากกวา่ 50 ชนิด  
 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 

20.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรลอง การ์รอส  (Roland Garros) เกาะรียเูนียน (Reunion) โดยเท่ียวบิน UU887 

   (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.35 ชัว่โมง) สายการบินบริการอาหารคํ่าบนเคร่ืองบิน 
 

 

 

 

 



 

 

 

วนัทีสิ่บเอด็  กรุงเทพมหานคร 
 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

11 วนั มาดากสัการ์ – มอริเชียส – รียูเนียน 

(สัมผสัความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอนิเดยี) 
ราคา 159,900 บาท : 19-29 ต.ค./ 16-26 พ.ย./ 30 พ.ย.-10 ธ.ค. 

ปีใหม่ 165,900 บาท : 28 ธ.ค.-7ม.ค. 2561 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.ค.-พ.ย. ปีใหม่ 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 159,900 165,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 28,000 30,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 149,900 155,900 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 19,900 19,900 

ชั้น Premium Economy class เพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

38,000 38,000 

 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบินหกัออก BKK-TNR//MRU-BKK 30,000 34,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2560) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือ่ทราบ  

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้านเปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได้ 



 

 

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวมาดากสัการ์- รียเูนียน -มอริชียส (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน UU, MD, MK (กระเป๋าเดินทางนํ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ 

 ค่าวซ่ีาประเทศรียเูนียน 

 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย  
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 

ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณทีีม่ีผู้เดิ นทาง  ตํ่ากว่า 15 ท่าน  โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 



 

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน ) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ

ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้



 

 

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี

จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้ 

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ

บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐานได้ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วน

ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

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

ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 



 

 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน ) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะ

พิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า คูณ 

ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก

เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

แบบฟอร์มสํารองทีน่ั่ง  

11 วนั มาดากสัการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส 

(สัมผสัความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอนิเดยี) 
 

ราคา 159,900 บาท     19-29 ต.ค.  16-26 พ.ย.   30 พ.ย.-10 ธ.ค. 

ปีใหม่ 165,900 บาท   28 ธ.ค.-7ม.ค. 2561 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 
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โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์....................................................... 
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*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

      ติดต่อติดต่อเจ้าหน้าที ่:  โทร 02 428 2114 

 

 

 


