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ที่นี่ “มาดากัสการ์ ” มาตามรอยสัตว์ป่าหายากเฉพาะถิ่นชนิดหนึ่ง นัน่ คือ “อินดรี อินดรี” (Indri
Indri)
“รียูเนียน” มาเดินเที่ยวเมืองหลวง แซ็งต์ -เดอนี ที่ครั้งหนึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็ นเมืองที่เฟื่ องฟูและ
สวยงาม
“เกาะมอริเชียส” โดดเด่นด้วยหาดทรายขาว น้ าทะเลสีฟ้าใส ธรรมชาติป่าเขาสี เขียวขจี และ
บรรยากาศสุดโรแมนติก

รียเู นี ยน - แซ็งต์ เดอนี - มำดำกัสกำร์ - อันตำนำนำริโว อัมโบฮีมนั ก้ำ - โมรอนดำวำ - อเวนิวแห่งต้นเบำบับ - มอริเชียส อ่ำวบลู เบย์ - เนินทรายเจ็ดสี - นา้ ตกชามาเรล - พอร์ทหลุยส์
กำหนดกำรเดินทำง : 31 พฤษภำคม – 11 มิถนุ ำยน 2563
วันแรก
06.30 น.

10.50 น.

15.25 น.

กรุงเทพ – รียเู นี่ ยน
(-/-/D)
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู --- เคาน์เตอร์ -- สายการบิน AIR AUSTRAL โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการ
เช็คอินด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหินฟ้าสู่เมือง แซ็งค์-เดอนี ประเทศรียเู นี่ยน โดยสายการบิน Air Austral เทีย่ วบินที่ UU888 : 10.50-15.25
(ใช้เวลาบิน 7 ชัวโมง
่ 35 นาที เนื่องจากเวลาทีร่ ยี เู นี่ยน
ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโรแลน การ์รอส (Roland
Garros International AIrport) เมือง แซ็งค์-เดอนี ประเทศ
รียูเนียน หลังจากผ่ านพิธ ีการตรวจคนเข้าเมือ งและแลก
เงินตราเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางนาเที่ยวเมืองหลวง
ของรียูเนี่ยน แซ็งต์-เดอนี (Saint-Denis) เมื่อในปี ค.ศ.
1665 นั ก ล่ า อาณ านิ ค มชาวฝรัง่ เศ สชื่ อ ว่ า Étienne
Régnault ได้ เ ข้า ยึด เมือ งแซ็ ง ต์ -เดอนี จากนั ้น ต่ อ มา
แซ็งต์-เดอนี ได้รบั การพัฒนาทาให้เป็ นเมืองทีเ่ ฟื่องฟูและ
พัฒนาขยายใหญ่โตมาก จากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ช่อื ว่า
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Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais ต่อมาในปี ค.ศ. 1738 เขาได้ตดั สินใจสร้างท่าเรือและย้าย
เมืองหลวงใหม่ของเกาะ ชื่อว่า Saint-Denis แทนที่เมือง St. Paul นาท่านเดินทางไป Rue de Paris ซึง่ จะ
เห็นบ้านเรือนต่างๆเป็ นแบบสไตล์ Creole มีระเบียงเหล็กและพู่ประดับบ้าน ทีท่ าจากไม้สขี าวติดตามอาคาร
บ้านเรือนต่างๆของบริเวณนี้ นอกจากนัน้ นาชมสถานทีส่ าคัญต่างๆในเมืองหลวง รวมทัง้ มหาวิหารนักบุญ
แคทเธอรีน (St. Catherine Cathedral) ศาลาว่าการเมือง (City Hall) ที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 และวัด
ทามิล (Tamil Temple) เป็นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเกาะแห่งนี้ เป็นต้น
ค่า
รับประทานอาหารค่า
นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Hotel Boucan Canot, Saint-Gilles Les Bains 4* หรือเทียบเท่ำ REUNION
วันที่สอง รียเู นี่ ยน – เดอะพิ ค ออฟ ไมโด้ – ภูเขำไฟมำฟำเต้ – มำดำกัสกำร์ – อันตำนำนำริ โว (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ั ่ นตกทางตอนบนของเกาะ จากนัน้ นาท่านเดินเท้าขึน้ ไปชม เดอะพิ ค ออฟ ไมโด้
นาท่านไปเดินทางสู่ฝงตะวั
(The Pic of Maido) ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่มี คี วามสูงแตกต่างหลายระดับ ตัง้ แต่ 0-2,200 เมตรจากระดับน้ าทะเล
โดยพืน้ ทีท่ ก่ี ว้างขวางแห่งนี้ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก มีทงั ้ ทุ่งหญ้า
สะวันนา สวนมะม่วง ไร่อ้อย ทุ่ งดอกไม้ป่าที่อ อกดอกสวยงาม และป่าเขียวชอุ่ มบนยอด จึงจัด ได้ว่าเป็ น
สภาพภูมปิ ระเทศทีม่ เี สน่หแ์ ละน่ าหลงใหลมากทีส่ ุดแห่งหนึ่ง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟ เดอ มำฟำเต้ (Cirque de Mafate) เป็ นภูเขาไฟทีส่ วยงามมากและมียอด
ที่มคี วามสูงที่สุ ด บนเกาะแห่ งนี้ จึงท าให้กลายเป็ น จุด ชมวิว ที่ส วยงามที่สุ ด แห่ งหนึ่ งของเกาะนี้ ได้เวลา
พอสมควรนาท่านเดินทางกลับลงมาที่ ลำ เปอร์ติ๊ด ฟร๊องซ์ (La Petite France) เราจะพาไปดูวธิ กี ารทา
น้ามันหอมระเหยจากดอกไม้ Geranium จากนัน้ เดินทางกลับ เมืองแซ็งค์-เดอนี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางไปยังสนามบินโรแลน การ์รอส (Roland Garros
International AIrport) ประเทศรียเู นี่ยน เพื่อเช็คอินและเตรียมตัว
บินไปยังสนามบินอิฟวาโต ประเทศมาดากัสการ์ ด้วยสายการบิน
Air Austral เทีย่ วบินที่ UU611 : 16.00-16.35 (ใช้เวลาบิน 1
ชัวโมง
่ 35 นาที เนื่องจากเวลาทีม่ าดากัสการ์ชา้ กว่ารียเู นี่ยน 1
ชัวโมง)
่
16.35
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอฟิ วาโต เมืองอันตานานาริโว ประเทศมาดากัสการ์
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
ค่า
รับประทานอาหารค่า
น ำ ท่ ำ น เข้ ำ สู่ โ ร ง แ ร ม ที่ พั ก Royal Palissandre Hotel, Antananarivo 4* ห รื อ เที ย บ เท่ ำ
MADAGASCAR
วันที่สำม อันตนำนำริ โว – ฟำร์มมำโรเซโว – อุทยำนแห่งชำติ อนั ดำสิ เบ – มันตำเดีย (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มาโรเซโว มีระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 4 ชัวโมง
่
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กลางวัน
บ่าย
ค่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

นาท่านชม ฟำร์มมำโรเซโว (Marozevo Exotic Farm) เป็ นสวนสัตว์เอกชนที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
ท่านจะพบกับสัตว์หายากหลากหลายชนิดทีพ่ บได้เฉพาะทีม่ าดากัสการ์เท่านัน้ ท่านสามารถดู ได้ในระยะใกล้
อาทิเช่น กิง้ ก่าคาเมเลีย่ น ตุ๊กแกหางใบไม้ ผีเสือ้ จระเข้ และกบสายพันธุม์ าดากัสการ์ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางต่อไปยังโรงแรมทีพ่ กั ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขต อุทยำนแห่งชำติ อนั ดำสิ เบ-มันตำเดีย
(Andasibe-Mantadia Natural Reserve) เพื่อเช็คอินและผ่อนคลายอิรยิ าบถอย่างอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า
นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Vakona Forest Lodge, Andasibe 4* หรือเทียบเท่ำ MADAGASCAR
อุทยำนแห่งชำติ อนั ดำสิ เบ – อันตำนำนำริ โว
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติ อนั ดำสิ เบ-มันตำเดีย (Andasibe-Mantadia Natural Reserve) หรือทีร่ จู้ กั กัน
ในชื่อว่า “เพอริ เน็ ท” (Perinet) ตัง้ อยู่ในช่วงระดับความสูง 900-1,250 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล เป็ นเขต
พื้นที่ป่าสงวนที่มเี นื้อที่กว่า 155 ตารางกิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มากที่สุดแห่งหนึ่งที่ยงั คง
หลงเหลื อ อยู่ บ นเกาะ ที่ น่ี เ ต็ ม ไปด้ ว ยพื ช พั น ธุ์ และสั ต ว์ ป่ า
เฉพาะถิ่น มากมาย จึง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทางธรรมชาติ ท่ีม ี
นักท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของมาดากัสการ์
นาท่านเดินเท้าชมธรรมชาติแบบระยะสัน้ (ประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เพื่อ ตามรอยสัต ว์ป่ าหายากเฉพาะถิ่น ชนิ ด หนึ่ ง นั น่ คือ “อิ น ดรี
อิ นดรี” (Indri Indri) หรือชาวมาลากาซี เรียกกันในชื่อ “บำบำ
โคโต้ ” (Babakoto) จัดเป็ นลีเมอร์สายพันธุท์ ่มี ขี นาดใหญ่ท่สี ุด และมีเสียงร้องที่ดงั ที่สุดซึ่งอาจได้ยนิ ไปไกล
ถึง 3 กิโลเมตร โดยพวกมันมีพฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็ นฝูงขนาดใหญ่ สมาชิกในฝูงมีความสัมพันธ์กนั
แบบครอบครัวโดยจับคู่แบบคู่ครองเดียวตลอดชีวติ และสมาชิกในฝูงจะประกอบด้วยหลายวัย แต่มตี วั เมีย
เป็ นจ่าฝูง อินดรีมลี าตัวขนาดใหญ่ เทียบพอกับเด็กโต มีขนสีขาวสลับดา ลักษณะส่วนหางสัน้ มีใบหูกลม
คล้ายแพนด้า กินอาหารจาพวกใบไม้และหน่ ออ่อนของต้นไม้เป็ นหลัก ออกหากินในเวลากลางวัน มีขาที่
แข็งแรงใช้ในการปี นป่ายต้นไม้ มันจะส่งเสียงร้องทุกๆเช้าเพื่อสื่อสารกันและประกาศอาณาเขตโดยเริม่ จาก
จ่าฝูงก่อน เมื่ออินดรีกระโดดครัง้ เดียวอาจไกลถึง 30 ฟุตในการสัญจรไปมาระหว่างต้นไม้ เนื่องจากมีขาหลัง
ที่ยาวและทรงพลัง พวกมันกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะบนเกาะมาดากัสการ์เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ที่น่ีจงึ เป็ น
เสมือนสวรรค์ของผูห้ ลงใหลในธรรมชาติทส่ี วยแปลกและแตกต่าง
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับสู่เมืองอันตานานาริโว มีระยะทางราว 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 3-4 ชัวโมง
่
เมื อ งอัน ตำนำนำริ โ ว (Antananarivo) หรือ ทำนำ (Tana) เป็ น เมือ งหลวงและเมือ งที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ของ
ประเทศมาดากัสการ์ ทีต่ งั ้ อยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ตัวเมืองตัง้ อยู่ในบริเวณยอดสันเขาสูงซึง่ ทาเลดีเหมาะแก่
การป้ อ งกัน การรุก รานจากอริศ ัต รู ชื่อ ”อัน ตานานาริโว” มีค วามหมายว่า “เมือ งแห่ งหนึ่งพัน ” หมายถึง
นายทหารจานวนหนึ่งพันนายที่ดูแลปกป้องเมืองหลวงแห่งนี้ในช่วงรัชสมัยของกษัตริยอ์ นั เดรียนจาก้า แต่
ต่อมาในปี ค.ศ.1895 มาดากัสการ์ถูกล่าเป็ นอาณานิคมเมืองขึน้ ของฝรังเศส
่ ฝรังเศสจึ
่
งได้เข้ามาครอบครอง
และขยายเมืองสร้างถนนเพิม่ เติมมากขึน้ มาดากัสการ์ได้รบั เอกราชเป็ นอิสระจากฝรังเศสในปี
่
ค.ศ.1960
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ค่า

วันที่ห้ำ
เช้า

12.20 น.
13.20 น.
กลางวัน
บ่าย

อิส ระเชิญ ท่ านพัก ผ่ อ นคลายอิรยิ าบถในโรงแรมหรือ ตื่น ตาตื่น ใจกับ การเดิน เล่ น ในย่านใจกลางเมือ ง มี
บรรยากาศคึกคัก สองข้างทางเป็ นทัง้ อาคารบ้านเก่าเรือนไม้ อาคารออฟฟิ ศสมัยใหม่ และตึกอาคารทรงเฟ
รนส์ โคโลเนี ย ล (French Colonial) ที่ดูม ีส ีส ัน ดัด แปลงเป็ น ร้านรวงช้อ ปปิ้ ง ทัง้ สิน ค้าแฟชัน่ ของที่ระลึก
ร้านอาหาร และคาเฟ่
รับประทานอาหารค่า
น ำ ท่ ำ น เข้ ำ สู่ โ ร ง แ ร ม ที่ พั ก Royal Palissandre Hotel, Antananarivo 4* ห รื อ เที ย บ เท่ ำ
MADAGASCAR
อันตำนำนำริ โว – โมรอนดำวำ – ต้นเบำบับคู่รกั – อเวนิ วแห่งต้นเบำบับ – โมรอนดำวำ (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่สนามบินอิฟวาโต แล้วทาการเช็คอินสาหรับเทีย่ วบินภายในประเทศ
เพื่อเดินทางสู่เมืองโมรอนดาวา
เหินฟ้ าสู่ เมื องโมรอนดำวำ(Morondava) โดยสายการบิน Tsaradia เที่ยวบินที่ TZ702 : 12.20-13.20
(ใช้เวลาบิน 1 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบินโมรอนดาวา หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน
จาก นั ้ น เดิ น ท างไป ช ม ต้ น เบ ำ บั บ คู่ รั ก (Baobab
Amoureux) เป็ นต้นเบาบับพันธุ์ Adansonia Za สองต้นที่
กอดรัดพันกันอย่างเหนียวแน่ นเสมือนคู่รกั โดยมีต านาน
เล่าขานกันเกี่ยวกับต้นเบาบับคู่รกั นี้เช่นกัน ส่วนเรือ่ งราวจะ
เป็ นเช่นไร โปรดรอฟงั จากไกด์ทอ้ งถิน่
นาท่านเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทีม่ ชี ่อื เสียงระดับ
โลกซึง่ เป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้ คือ
อเวนิ วแห่ ง ต้ น เบำบับ (Avenue of Baobabs) ดิน แดนแห่ ง ต้ น ไม้ย ัก ษ์ น้ี ต ัง้ อยู่ ใ นภาคตะวัน ตกของ
มาดากัสการ์ ซึง่ พันธุไ์ ม้ตระกูลเบาบับ (Baobab, Adansonia) มีทงั ้ หมด 9 ชนิดในโลก แต่มอี ยู่ถงึ 6 ชนิดทีม่ ี
ต้ น ก าเนิ ด เฉพาะในมาดากัส การ์เท่ า นั น้ บนถนนสายต้ น เบาบับ ยาวกว่ า 260 เมตร มีต้ น เบาบับ พัน ธุ์
Adansonia Grandidieri ยืนต้นสูงราว 30 เมตร อยู่ประมาณ 20-25 ต้นเป็ นแนวแถวดูสวยงามแปลกตาโดด
เด่นในพืน้ ทีโ่ ล่ง ต้นเบาบับยักษ์มอี ายุมากกว่า 800 ปี
ชาวมาลากาซี เรียกว่า “Renala” แปลได้ความหมายว่า “แม่
ของปา่ ” อันเป็นมรดกทางธรรมชาติแห่ง
ป่าร้อนชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ในมาดากัสการ์ ในความเป็ นจริง
แล้ว ต้นเบาบับเจริญเติบโตได้ดยี นื ต้นในสภาพป่าทึบ เมื่อ
กาลเวลาล่วงเลยจานวนประชากรเพิม่ ขึน้ จึงตัดไม้ทาลาย
ป่าเพื่อ สร้างพื้น ที่ก ารเกษตรแทน แต่ ค งรัก ษาต้น เบาบับ
ยัก ษ์ เหล่ านี้ ไว้ ไม่ต ัดโค่ น แต่ ก็ใช้ประโยชน์ จากมันโดย
ชาวบ้านจะลอกเพียงเปลือกเอามาทาหลังคากระท่อมและกินลูกผลของมันเท่านัน้
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางกลับทีพ่ กั ในโมรอนดาวา
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ค่า

รับประทานอาหารเย็น
เข้ำสู่โรงแรมที่ Hotel Palissandre Cote Ouest, Morondava 4* หรือเทียบเท่ำ MADAGASCAR

วันที่หก
เช้า

โมรอนดำวำ – หมู่บ้ำนประมงบีทำเนี ย – อันตำนำนำริ โว
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ลงเรือประมงท้องถิน่ พิรอร์จ (Pirogue) เพื่อชมธรรมชาติของชายป่าโกงกางและ
แวะเที่ยวชม หมู่บ้ำนประมงบีทำเนี ย (Fishermen Village of Betania) เพื่อเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชาวประมง
ของมาดากัสการ์อย่างใกล้ชดิ เป็นกันเอง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สนามบินโมรอนดาวา แล้วทาการเช็คอินสาหรับเทีย่ วบินภายในประเทศเพื่อ
เดินทางสู่อนั ตนานาริโว
เหินฟ้าสู่ อันตำนำนำริ โว โดยสายการบิน Tsaradia เทีย่ วบินที่ TZ703 : 13.55-14.55
(ใช้เวลาบิน 1 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบินอิฟวาโต เมืองอันตานานาริโว
หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วนาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั เพื่อผ่อนคลายอริยาบถตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า
เข้ำสู่โรงแรมที่พกั Royal Palissandre Hotel, Antananarivo 4* หรือเทียบเท่ำ MADAGASCAR

กลางวัน

13.55 น.
14.55 น.
ค่า

วันที่เจ็ด
อันตำนำนำริ โว
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม สวนลีเมอร์ (Lemurs Park) อยู่ห่างจากเมืองอันตานานาริโวไปทางทิศใต้ราว 22 กิโลเมตร ป็ น
สวนสัต ว์ศู น ย์รวมลีเมอร์ห ลายสายพัน ธุ์ โดยเฉพาะสัต ว์จ าพวก ลีเมอร์ ซึ่งเป็ น สัต ว์ป ระจ าชาติท่ีเป็ น
สัญ ลักษณ์ อย่างหนึ่งของมาดากัสการ์ ที่น่ีม ี ลีเมอร์ซฟิ ากา ซึ่งเป็ นลีเมอร์ขนาดใหญ่ มีขนตามลาตัวสีขาว
และมีใบหน้ารวมถึงใบหูสดี า เป็ นลีเมอร์ท่อี อกหากินในเวลากลางวัน นอกจากนี้ยงั มี เต่ารัศมีดารา ซึ่งเคยมี
อยู่ชุกชุมในเขตป่าหนามทางตอนใต้ แต่ปจั จุบนั ถูกล่าจนเกือบสูญพันธุ์ และยังมีสตั ว์ประหลาดอีกจาพวก ที่
จะพบได้แทบทุกหนแห่งในดินแดนมหัศจรรย์น้ี คือ กิ้งก่าคาเมเลีย่ น ในความเป็ นจริงแล้วคาเมเลีย่ นไม่ได้ม ี
อยู่เฉพาะทีม่ าดากัสการ์เท่านัน้ ท่านสามารถพบมันได้ในทวีปแอฟริกา ยุโรปตอนใต้ ตะวันออกกลาง อินเดีย
และศรีลงั กา รวมเกือบ 80 ชนิดแต่ประมาณครึง่ หนึ่งพบอยู่บนเกาะมาดากัสการ์ ลักษณะเด่นของมันทีท่ าให้
มันแตกต่างจากสัตว์เลือ้ ยคลานอื่นๆ เห็นจะเป็ นดวงตาทีก่ ลิง้ กลอกไปมาได้อย่างอิสระในแต่ละข้าง ลิน้ ของ
มันพุ่งออกไปจับแมลงได้อย่างรวดเร็วแม่นยา อีกทัง้ มีลกั ษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ มันสามารถเปลีย่ นสีสนั
บนร่างกายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพสิง่ แวดล้อมรอบข้าง และสีกายจะปรับเปลี่ยนไปตาม
อารมณ์และสิง่ เร้ารอบตัว อย่างเช่น สีฉูดฉาดสวยงามยามจะเกีย้ วพาราสี เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นาท่านไปช๊อปปิ้ งแวะซื้อของที่ตลำด ลำดี ต (La Digue Market) นาท่านเลือกซื้อของฝาก ตลาดที่เต็มไป
ด้วยสินค้าหัตถกรรมของมาดากัสการ์ เป็นตลาดทีน่ กั ท่องเทีย่ วชื่นชอบมากทีส่ ุด อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ ของ
ฝาก ทีม่ ตี งั ้ แต่ตะกร้าพืน้ เมืองสีสนั แสบตา ผลิตภัณฑ์จากผ้าปกั ต่างๆ รวมถึงฟอสซิลหอยต่างๆ
อิสระเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่า
รับประทานอาหารค่า
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เข้ำสู่โรงแรมที่พกั Royal Palissandre Hotel, Antananarivo 4* หรือเทียบเท่ำ MADAGASCAR
วันที่แปด
อันตำนำนำริ โว – มอริ เชียส
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ของเมืองอันตานานาริโว อันได้แก่
 ทะเลสำบอโนซี (Anosy Lake) ทะเลสาบรูปหัวใจ ใจกลางเมืองอันตานานาริโว
 สนำมกีฬำมำฮำมำสิ นำ (Mahamasina Stadium)
สนามกีฬาแห่งชาติของมาดากัสการ์
 จัตรุ สั แห่งเสรีภำพ (Independence Square)
 พระรำชวังอันดำเฟี ยวำรำตรำ (Andafiavaratra Palace)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นาท่านเดินทางไปชมป้อมปราการโบราณ อัมโบฮีมนั ก้า (Ambohimanga)
ตัง้ อยูห่ ่างจากเมืองอันตานานาริโวไปราว 22 กิโลเมตร อัมโบฮี
มันก้า คือ แหล่งกาเนิดของชาวมาลากาซี ราชวงศ์เมริน่า (Merina
Dynasty) เป็นเสมือนนครเมกกะของอาณาจักรเมริน่า ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 16-19 และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานทีน่ ่ าสนใจ เมือง
โบราณเก่าแห่งนี้ถอื เป็ นเมืองศักดิ ์สิทธิ ์ของชาวมาลากาซี อันเป็ น
สถานทีต่ อ้ งห้ามสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในการเข้าไปเยือน
ภายในกาแพงเก่ามีปราสาทพระราชวังฤดูรอ้ นของพระราชินี สระน้ า
ศักดิ ์สิทธิ ์ และมีประตูหนิ ขนาดมหึมาทีต่ อ้ งใช้แรงงานผูช้ ายกว่า 40
คนในการเปิด-ปิดประตูในแต่ละวัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สนามบินอิฟวาโต นาท่านไปเช็คอินสาหรับ
เทีย่ วบินระหว่างประเทศ
17.00 น. เดินทางสู่ประเทศมอริ เชียส โดยสายการบิน Air Mauritius เทีย่ วบินที่ MK289 : 16.50-19.35
(ใช้เวลาบิน 1 ชัวโมง
่ 45 นาที เวลาทีม่ อริเชียสเร็วกว่าทีม่ าดากัสการ์ 1 ชัวโมง)
่
19.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซอร์ซวี ู ซานกัว ประเทศมอริเชียส
หลังจากนัน้ นาท่านรับประทานอาหารค่า
นำท่ ำนเข้ำสู่โรงแรม Hotel Riu Morne, Le Morne 4* หรือเทียบเท่ำ MAURITIUS
วันที่เก้ำ
เช้า

มอริ เชียส – เขตอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์อิลิลซู ิ คเครทส์ – อ่ำวบลู เบย์
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ท่านเดินทางสู่เขตอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์เกาะอิลลิ ซู คิ เครทส์ (Ile Aux Aigrettes) ซึง่ เป็ นเกาะทีใ่ ช้เป็นเขตอนุ รกั ษ์
พันธุส์ ตั ว์พน้ื เมืองนานาชนิดในมอริเชียส โดยมีองค์กรอนุ รกั ษ์สตั ว์ปา่ แห่งมอริเชียส (The Mauritian Wildlife
Foundation) เป็นผูด้ แู ล และก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1984 เพื่ออนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ ไม่ว่าจะเป็นนกนานา
ชนิด, เต่ายักษ์, กิง้ ก่านาชนิด นาท่านชมสัตว์นานาชนิดทีอ่ าศัยอยูต่ ามธรรมชาติภายในเกาะแห่งนี้ อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพสัตว์ปา่ นานาชนิดตามอัธยาศัย
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อ่าวบลู เบย์ (Blue Bay Marine Park) เพื่อนาท่านลงเรือท้องกระจก (Glass
Bottom Boat) ให้ท่านได้สมั ผัสโลกใต้ทะเลแห่งมอริเชียส ทีไ่ ด้ช่อื ว่าสมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ทพ่ี กั
รับประทานอาหารค่า
นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรม Hotel Riu Morne, Le Morne 4* หรือเทียบเท่ำ MAURITIUS

วันที่สิบ
เช้า

มอริ เชียส – น้ำตกชำมำเรล – เนิ นทรำยเจ็ดสี – ตลำดกลำง – คอว์แดน วอเตอร์ฟร้อนท์ (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปสู่ น้ำตกชำมำเรล (Chamarel Falls) ผ่านเส้นทางอ่าวทามารีน (Tamarin Bay)
ซึง่ เป็นอ่าวทีม่ คี วามสวยงามอีกแห่งหนึ่งของมอริเชียส น้าตกนี้ถอื ว่าเป็นน้ าตกทีม่ ชี ่อื เสียงของมอริเชียส ใน
แต่ละปีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาเยือนน้าตกเป็ นจานวนมาก
ได้เวลาท่านเดินทางสู่ เนิ นทรำยเจ็ดสี (Seven Colored Earth) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของหินลาวาซึ่งเป็ น
หินบะซอลล์ กลายเป็ นโคลนและได้เปลีย่ นมาเป็ นทรายในที่สุด ลักษณะเนินทรายซึ่งมีหลากสี จนได้รบั การ
ขนานนามว่า “เนินทรายเจ็ดสี” อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความอัศจรรย์ตามธรรมชาติ

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านไปเทีย่ วชม เมืองพอร์ตหลุยส์(Port Louis) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอริเชียส หรือรูจ้ กั กันในนาม
“เกำะมอริ เชี ยส” โดดเด่นด้วยหาดทรายขาว น้ าทะเลสีฟ้าใส ธรรมชาติป่าเขาสีเขียวขจี และบรรยากาศสุด
โรแมนติก นาท่านชม ป้ อมปรำกำรอะดิ เลด (Citadel of Adelaide) เป็ นป้อมปราการทีส่ ร้างขึน้ ระหว่างปี
ค.ศ.1834-1840 ป้อมปราการแห่งนี้มคี วามสูงเหนือตัวเมืองพอร์ตหลุยส์ จึงทาให้เป็ นจุดทีส่ ามารถถ่ายรูปวิว
ทิวทัศน์ของเมืองได้ดที ส่ี ุดแห่งหนึ่ง
จากนัน้ นาท่านไปสู่ตลำดกลำง(Central Market) ซึง่ เป็นตลาดทีเ่ รียกได้ว่ามีสสี นั สุดๆของเมืองพอร์ตหลุยส์
เป็นตลาดท้องถื่นทีม่ าจับจ่ายซือ้ สินค้าไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ เสือ้ ผ้า และของทีร่ ะลึกมากมาย จากนัน้ นา
ท่านไปสู่ คอว์แดน วอเตอร์ฟร้อนท์ (Cauden waterfront) ซึง่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าร่วมสมัยแห่งเกาะ
มอริเชียส อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้ง ซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า

ค่า
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นำท่ ำนเข้ำสู่โรงแรม Hotel Riu Morne, Le Morne 4* หรือเทียบเท่ำ MAURITIUS
วันที่สิบเอ็ด มอริ เชียส – รียเู นี่ ยน – กรุงเทพ (Bangkok)
(B/-/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้าให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย จากนัน้ เตรียมตัวออกเดินทางกลับประเทศไทย
นาท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติ เซอร์ซวี ู ซานกัว ประเทศมอริเชียส นาท่านเช็คอินสาหรับเทีย่ วบิน
ระหว่างประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
12.00
เหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติโรแลนด์ การ์รอส (Roland Garros) ประเทศรียเู นี่ยน
เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง โดยสายการบิน Air Austral เทีย่ วบินที่ UU105 : 12.00-12.45 (ใช้เวลาบิน 45 นาที)
12.45
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโรแลนด์ การ์รอส (Roland Garros) ประเทศรียเู นี่ยน
รอเปลีย่ นเครือ่ งเพื่อเดินทางกลับไปสู่ประเทศไทย
19.00
เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Austral เทีย่ วบินที่ UU887 : 18.00-04.55
(ใช้เวลาบิน 7 ชัวโมง
่ 55 นาที เวลาทีป่ ระเทศไทยเร็วกว่าทีร่ ยี เู นี่ยน 3 ชัวโมง)
่
วันที่สิบสอง กรุงเทพ (Bangkok)
04.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
****************************************************

อัตรำค่ำบริ กำรต่อท่ำน
พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 159,000.- บำท
พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 169,000.- บำท
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ มท่ำนละ 24,000.- บำท

สำหรับคณะ 15 ท่ำนขึน้ ไป
สำหรับคณะ 10-14 ท่ำน

รวมทิปท้องถิน่ และน้าดืม่ ตลอดการเดินทาง
การสารองทีน่ ัง่ เส้นทางสายนี้ตอ้ งเดินทางผ่านหลายเมือง มีขนั ้ ตอนและเงือ่ นไขทีจ่ ะต้องจองตั ๋วเครือ่ งบิน
ล่วงหน้าพอสมควร ดังนัน้
หมำยเหตุ
โปรแกรมทัวร์และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การยืนยันของสายการบินสาหรับเทีย่ วบินระหว่าง
ั ยอื่นๆทีไ่ ม่อาจ
ประเทศ สภาพอากาศ สถานการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั ต่างๆทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และปจจั
ควบคุมได้ ดังนัน้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยบริษทั ฯจะคงไว้ซง่ึ ผลประโยชน์และความ
์
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัดสายการบิน ตามเส้นทางทีร่ ะบุไว้ในรายการทัวร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 20 กิโลกรัม
 ค่าทีพ่ กั โรงแรม 2 ท่านต่อ 1 ห้อง รวม 10 คืน
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 ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานทีร่ ะบุไว้ในรายการ
 ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ แต่ละประเทศ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และ ค่าทิปคนขับรถ
 ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุจากการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่ำบริกำรไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
 ค่าทาหนังสือเดินทาง/ค่าทาเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ อื หนังสือต่างด้าว/ค่าวีซ่าด่วน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์คนไทย(หัวหน้าทัวร์คนไทยทีน่ าคณะ)

เงื่อนไขกำรให้ บริ กำร
กำรจองและกำรชำระเงิ น
1. บริษทั ฯเรียกเก็บเงินมัดจา ท่านละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) พร้อมกรอกรายละเอียดในใบแบบฟอร์มการจองทัวร์ และส่ง
สาเนาหน้าพาสปอร์ตของท่าน และชาระเงินมัดจาภายใน 3 วัน
2. บริษทั ฯเรียกเก็บเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ ชาระทัง้ หมดก่อนเดินทาง 30 วัน
3. กรณีท่านได้รบั ส่วนลดพิเศษตามโปรโมชัน่ หรือกรณีหกั ค่าวีซ่า(ถ้ามี) ค่าส่วนลดดังกล่าวจะถูกหักออกจากค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือใน
งวดสุดท้าย

กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (ยกเว้น กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งมัดจากับ
ทางสายการบินหรือมีการมัดจาค่าทีพ่ กั ทัง้ โดยทางตรง หรือ โดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอเรียกคืนเงินได้ หรือกรณีออกตั ๋วเดีย่ ว)
คืนเงินมัดจาบางส่วน แต่หกั ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง (ถ้ามี)
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50,000 บาท
เก็บค่าใช้จ่ายค่าทัวร์เต็มจานวนทัง้ หมด 100 %

** กรณีคณะส่วนตัวหรือกรุ๊ปเหมา หลังจากยืนยันการจองและชาระเงินค่ามัดจาแล้ว หากยกเลิกทัวร์ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินมัดจา
ในทุกกรณี **
** หากมีการยกเลิกทัวร์ หลังจากได้รบั วีซ่าจากสถานทูตแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการน
าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่า
์
ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์กต็ าม **
เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ผูเ้ ดินทางต้องจัดเตรียมเอกสารจาเป็ นต่างๆสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้พร้อมโดยเร็ว
2. การยื่นขอวีซ่าของแต่ละประเทศหรือแต่ละสถานทูต จะมีการเตรียมเอกสารและมีขนั ้ ตอนการยื่นขอวีซ่าทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ อาจเป็น
การยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ หรือแบบรายบุคคล (แสดงตนทีส่ ถานทูต) หรือแบบวีซ่าออนไลน์ แล้วแต่กรณี ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมูลกับทางบริษทั ตามช่องทางการขายต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองทัวร์
3. กรณีผเู้ ดินทางต้องการผูด้ แู ลพิเศษ อาทิเช่น นังรถเข็
่
น (wheelchair) เด็กเล็ก ผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการนังรถ
่
เดินทางท่องเทีย่ วเป็ นเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติ
่
ดกัน ผูเ้ ดินทางจาต้องหาผูด้ แู ลส่วนตัวร่วมเดินทางไปด้วย เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิน่ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมดเป็ นหลัก
4. กรณีผเู้ ดินทางมีอายุไม่ถงึ 18ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้วย
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ข้อมูลเบือ้ งต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำ
1. การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าเป็ นเอกสิทธิและดุ
์ ลยพินิจของสถานทูต ดังนัน้ การเตรียมเอกสารทีถ่ ูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขการยืน่
ขอวีซ่าทีส่ ถานทูตกาหนดไว้ จะทาให้การพิจารณาของสถานทูตรวดเร็วและง่ายยิง่ ขึน้
2. กรณีผเู้ ดินทางต้องการใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ในช่วงระหว่างทีย่ ่นื วีซ่าหรือก่อนการเดินทางกับทางบริษทั ฯ ท่านจะต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการยื่นขอวีซ่าของท่านเฉพาะกรณี ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาอนุมตั คิ ่อนข้าง
นานและไม่สามารถดึงเล่มพาสปอร์ตออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ รวมถึงสถานทูตบางประเทศไม่ได้ตงั ้ อยูใ่ นประเทศ
ไทย จาเป็ นต้องส่งเอกสารต่างๆพร้อมพาสปอร์ตไปยังสถานทูตดังกล่าวในต่างประเทศแทน
3. กรณีผเู้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (หรือ 180 วัน) โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศไทย หากนับแล้วต่ากว่า 6
เดือน (หรือ 180 วัน) ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทนั ที พร้อมกับเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั
ทางบริษทั ฯด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และทีส่ าคัญคือจานวน
หน้าของหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. กรณีผเู้ ดินทางใส่ปกหนังสือเดินทางเอาไว้ กรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน หากสูญหาย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ
6. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ถือเป็ นหนังสือเอกสารทางราชการ จะต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่มหนังสือเดินทางโดยเด็ดขาด
ข้อมูลเบือ้ งต้นเรือ่ งตั ๋วเครือ่ งบิ นและที่นัง่ บนเครือ่ งบิ น
1. เมื่อบริษทั ฯได้ทาการสารองทีน่ งพร้
ั ่ อมชาระเงินมัดจาค่าตั ๋วเครือ่ งบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบินตามจานวนเงินทีเ่ กิดขึน้ จริง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่สายการบินและช่วงเวลา
์
เดินทาง
2. เมื่อบริษทั ฯได้ทาการสารองทีน่ งพร้
ั ่ อมชาระเงินค่าตั ๋วเครื่องบินแล้วในกรณีออกตั ๋วเครื่องบินแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม หากท่าน
ยกเลิกทัวร์หรือไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน แบบ
์
รายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามจานวนเงินทีม่ คี ่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง และจะต้องรอจากทารีฟนั ด์จากทางสายการบินซึง่ ใช้เวลา
ดาเนินการ 60-90 วันหรือมากกว่านัน้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของสายการบินและเงื่อนไขของการซือ้ ตั ๋วนัน้ ๆ
3. ทีน่ งแบบ
ั่
Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน ผูน้ งบริ
ั ่ เวณดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัตติ รงตามทีส่ ายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ม่ี รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินประสบปญั หา ท่านสามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกาย อานาจในการตัดสินใจให้ทน่ี งั ่
Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีส่ ายการบินในขณะตอนเวลาเช็คอินเท่านัน้
ั บนั ทางสายการบินส่วนใหญ่เปิ ดให้เลือกทีน่ งได้
4. การระบุเลือกทีน่ งล่
ั ่ วงหน้า ปจจุ
ั ่ โดยมีค่าธรรมเนียม หากท่านต้องการเลือกทีน่ งั ่
ล่วงหน้า โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ทราบเพื่อดาเนินการ
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ
1. บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลีย่ นแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน
ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บปว่ ย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ
2. รายการท่องเทีย่ วอาจจะเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. เนื่องจากรายการท่องเทีย่ วนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้
บริการนัน้ ทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีไป บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
์
เกิดขึน้

12

4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
์
เดินทาง
5. บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึง่ กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว บริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
6. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
7. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผูเ้ ดินทางเอง

