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8 วัน 6 คืน มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส
(สั มผัสความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่ แห่ งมหาสมุทรอินเดีย)

โปรโมชั่นพิเศษ ... สายการบิน แอร์ ออสทราล

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562
เริ่มต้ น...109,900บาท
มอริเชียส – เกาะอิลิลูซิคเครทส์ – น้าตกชามาเรล – หาดทรายเจ็ดสี – พอร์ ทหลุยส์ – มาดากัสการ์
อันตานานาริโว – อันดาซิเบ – รียูเนียน (เรอูว์นิยง) – แซง เดอนีส์

EHC-UU-8D-REUNION

ราคาทัวร์ 109,900 บาท

: 7-14 ก.พ. 2562 / 14-21 มี.ค. 2562 / 11-18 เม.ย. 2562

8 วัน 6 คืน มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส
(สั มผัสความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่ แห่ งมหาสมุทรอินเดีย)
วันแรก

กรุงเทพ – รียูเนียน – มอริเชียส

07.30 น.
09.50 น.

17.35 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ออสทราล แถว L 1-6 ประตูทางเข้าที่ 5
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส โดยเที่ยวบิน UU888
(ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรี ยเู นียน (Reunion)
นําท่านแวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่เกาะมอริ เชียส
ออกเดินทางจากสนามบินโรลอง การ์รอส สู่ สนามบินมอริ เชียส โดยเที่ยวบิน UU108
(ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที)
เดินทางถึงสนามบินมอริ เชียส นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม

14.25 น.
16.50 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Holiday Inn Mauritius Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)
วันที่สอง นา้ ตกซามาเรล (นา้ ตกที่สวยที่สุดในมอริเชียส) – เนินทรายเจ็ดสี
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ น้ าํ ตกชามาเรล (Chamarel Falls) ผ่านทางเส้นทางเวิ้งอ่าวทามารี น (Tamarin Bay) ซึ่งเป็ นอ่าวที่
มีความสวยงามอีกแห่งของมอริ เชียส นําท่านแวะชมไร่ กาแฟ (Coffee plantation) กรรมวิธีการผลิตและคัว่ กาแฟ
แบบท้องถิ่นแห่งมอริ เชียส ได้เวลานําท่านมุ่งหน้าสู่น้ าํ ตกชามาเรล นํ้าตกที่ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของมอริ เชียส นํ้าตกชามาเรลเป็ นนํ้าตกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือนนํ้าตกเป็ นจํานวนมาก โดยช่วงระหว่างเดือนเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆปี ซึ่งจะเป็ น
ช่วงฤดูฝนของประเทศมอริ เชียสนํ้าตกจะเริ่ มมีน้ าํ ในปริ มาณมากเป็ นพิเศษ นําท่านชมความงามและเก็บภาพของ
นํ้าตกชามาเรล ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เนิน ทรายเจ็ดสี (Seven Coloured Earths) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของหิน
ลาวา ซึ่งเป็ นหินบะซอลล์ กลายเป็ นโคลนและได้เปลี่ยนมาเป็ นทรายในที่สุด ภูมิประเทศบริ เวณนี้จะเป็ น
ลักษณะเนินทรายซึ่งมีสีหลากสี จนได้รับการขนานนาม ว่า เนินทรายเจ็ดสี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
อัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งของมอริ เชียส
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมือง พอร์ตหลุยส์ (Port Louis) เมืองหลวงของสาธ ารณรัฐมอริ เชียส หรื อที่รู้จกั ในนาม “เกาะ
มอริ เชียส” ดินแดนสวรรค์นอกชายฝั่งแอฟริ กา กลางมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้ โดดเด่นด้วยหาด
ทรายขาว นํ้าทะเลสีฟ้าใส ธรรมชาติป่าเขาสีเขียวขจี และบรรยากาศสุดโรแมนติก ติดอันดับเกาะสวยของโลก
อย่างไรก็ดีผทู ้ ี่คน้ พบเกาะแห่งนี้เป็ น ชาวโปรตุเกส และยังเป็ นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เดิ นทางมาถึงเกาะมอริ เชียส
ในศตวรรษที่ 16 ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ชาวดัตช์ได้เดินทางมาตั้งรกรากและตั้งชื่อเกาะว่า “มอริ เชียส ” นําท่าน
ชมป้อมปราการอะดิเลด (Citadel of Adelaide) เป็ นป้อมปราการที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค .ศ. 1834 – 1840 มี
จุดประสงค์เพื่อป้องกันเมืองและต่อสู จ้ ากการรุ กรานของข้าศึกในอดีต โดยป้อมปราการแห่งนี้มีความสูงเหนือ
ตัวเมืองพอร์ตหลุยส์ จึงทําให้เป็ นจุดที่สามารถถ่ายรู ปวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพเมืองหลวงของมอริ เชียส ตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Holiday Inn Mauritius Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่สาม

มอริเชียส – เขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สัตว์ อลิ ลิ ูซิคเครทส์ – ลงเรื อกระจก – ดานา้ ดูปะการัง – มาดากัสการ์ (ค้าง 3 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านลงเรื อเฟอร์รี่เดินทางสู่ เขตอนุรักษ์พนั ธุส์ ตั ว์เกาะอิลิลูซิคเครทส์ (Ile Aux Aigrettes) ซึ่งเป็ นเกาะที่ใช้เป็ น
เขตอนุรักษ์พนั ธุส์ ตั ว์พ้นื เมืองนานาชนิดในมอริ เชียส โดยมีองค์กรอนุรักษ์สตั ว์ป่าแห่งมอริ เชียส (The Mauritian
Wildlife Foundation) เป็ นผูด้ ูแล และก่อตั้งขึ้นใ นปี 1984 เพื่ออนุรักษ์พนั ธุพ์ ืชและพันธุส์ ตั ว์ ไม่ว่าจะเป็ นนก
นานาชนิด, เต่ายักษ์, กิ้งก่านาชนิด นําท่านชมสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติภายในเกาะแห่งนี้ อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาชนิดตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านสู่ อ่าวนํ้าเงิน (Blue Bay Marine Park) เพื่อนําท่าน
ลงเรื อท้องกระจก (Glass Bottom Boat) ให้ท่านได้สมั ผัสโลกใต้ทะเลแห่งมอริ เชียส ที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์และ
สวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก หรื อหากท่านใดสนใจจะดํานํ้าดูปะการังก็สามารถทําได้เช่นกัน (แนะนําให้ท่าน
เตรี ยมชุดว่ายนํ้าหากท่านต้องการดํานํ้าดูสตั ว์ทะเลและปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์แห่งมอริ เชียส) สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองพอร์ตหลุยส์
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านสู่ ตลาดกลาง (Central Market) ซึ่งเป็ นตลาดที่เรี ยกได้ว่ามีสีสนั ของเมืองพอร์ตหลุยส์ เป็ นตลาดของคน
ท้องถิ่นที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าไม่ว่า จะเป็ น ผัก, ผลไม้, เสื้อผ้า, ของที่ระลึกและอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนําท่านสู่
คอว์แดน วอเตอร์ฟร้อนท์ (Caudan waterfront) ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าร่ วมสมัยแห่งเกาะมอริ เชียส อิสระให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งซื้อของฝากตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่สนามบินมอริ เชียส เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินมอริ เชียส สู่ สนามบินอิวาโต (Ivato International Airport) เกาะมาดากัสการ์ โดย
เที่ยวบิน MD187 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง 45 นาที)
เดินทางถึงสนามบินอิวาโต แห่งกรุ งอันตานานาริ โว ประเทศมาดากัสการ์
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

17.00 น.
19.45 น.
20.30 น.
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สี่

อันตานานาริโว – พระราชวังราชินี – พระราชวัง Ambo Imanga

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยว ชมเมืองอันตานานาริ โว แห่งเกาะมาดากัสการ์ มีชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยมาดากัสการ์ (Democratic Republic of Madagascar) เป็ นเกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก รองจาก
กรี นแลนด์ (Greenland) นิวกินี (Newgini) และบอร์เนียว (Borneo) วัดจากเหนือจรดใต้ยาว 1,600 กิโลเมตร มี
ขนาดพื้นที่เกือบเท่าครึ่ งของประเทศฝรั่งเศส และใหญ่กว่าประเทศไทย 70,000 กว่าตารางกิโลเมต ร นําท่านเข้า
ชมพระราชวังราชินี (Queen Palace) จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ ทําเนียบนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Palace)
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นําท่านเที่ยวชมจัตุรัสแห่งอิสรภาพ (Independence Square) สถานที่แห่งการรําลึกถึงการประกาศอิสระภาพของ
ประเทศมาดากัสการ์
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นําท่านเข้าชม Ambo imanga ซึ่งเป็ นป้อมปราการโบราณสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 ภายในจัดแสดงวัตถุ
โบราณและอาวุธที่ใช้ในการป้องกันการรุ กรานจากศัตรู ซึ่งบริ เวณป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นบนเนินเขา จึงทําให้
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอันตานานาริ โว ได้โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเข้าชมป้อม
ปราการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของมาดากัสการ์ในอดีต ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่เมืองอัน
ตานานาริ โว นําท่านสู่หา้ งสรรพสินค้า และตลาดของที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองและเลือก
ซื้อของฝากตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงอันตานานาริ โว

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่ห้า

อันตานานาริโว – ฟาร์ มมาโรเซโว – อุทยานแห่ งชาติอนั ดาสิเบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ อันดาสิเบ (Andasibe National Park) (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) อุทยานแห่งชาติอนั ดาสิเบ-มันตาเดีย Andasibe-Mantadia National Park อุทยานแห่งนี้ได้
ถูกจารึ กไว้ในมรดกโลกในปี 2007 เป็ นส่วนหนึ่งของป่ าฝนของ Atsinanana อุทยานแห่งชาติ มีพ้ืนที่ประมาณ
155 ตารางกิโลเมตร พื้นที่คุม้ ครองอยูป่ ระมาณ 150 ตารางกิโลเมตรและตั้งอยูท่ างตะวันออกของอันตานานาริ โว
นําท่านผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวบริ เวณชนบท และผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์ สองข้างทางท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิต
ของคนมาลากัสซี สภาพท้องนา อุตสาหกรรมการทําอิฐ การเผาถ่านและ การเกษตรกรรมต่างๆ นําท่านแวะชม
ฟาร์มมาโรเซโว (Marozevo Exotic Farm) พบกับสัตว์หายากนานาชนิด เช่น กิ้งก่าคาเมเลี่ยน (Chameleon) สีสนั
แสบตา จิ้งหรี ด กบหายาก นกแก้วสีดาํ และ ผีเสื้อหลากสีสวยงาม รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ หลายสายพันธุ์
สามารถพบได้ที่มาดากัสการ์เท่านั้น
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติอนั ดาสิเบ นําท่านเดินสํารวจธรรมชาติระยะสั้น เพื่อ
ค้นหาเสียงมหัศจรรย์ของ อินดรี – อินดรี ลีเมอร์พนั ธุใ์ หญ่ที่สุดที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ ซึ่งลีเมอร์ อินดรี – อินดรี
เป็ นลีเมอร์ที่อาศัยอยูเ่ ป็ นครอบครัว มีขนาดโตเทียบเท่ากับเด็กโต (สูงประมาณ150 เซนติเมตร ) ลําตัวมีสีขาวดํา
และมีหูเป็ นพู่กลมขนาดใหญ่นอกจากนี้เสียงของ อินดรี อินดรี นั้นสามารถได้ยนิ ไปไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วย
ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่อนั ตานานาริ โว

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 3)

วันที่หก

อันตานานาริโว – ลิเมอร์ ปาร์ ค – แซงต์ เดอนีส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ (Lemurs Park) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที )
ซึ่งเป็ นศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ที่มีชื่อเสียงแห่งเกาะมาดากัสการ์ให้ท่านได้สมั ผัสลิเมอร์ และ เก็บภาพความน่ารักของ
ลิเมอร์นานาชนิด ที่มีมากมายในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ชื่นชมและเล่ นกับลิเมอร์ตามอัธยาศัย ได้
เวลานําท่านเดินทางกลับสู่กรุ งอันตานานาริ โว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นําท่านเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาด ลา ดีค (La Digue) ตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าหัตถกรรมของมาดากัสการ์ เป็ น
ตลาดที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบมากที่สุ ด อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้อของฝากที่มีต้งั แต่ ตะกร้าพื้นเมืองสีสนั แสบตา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักต่างๆ ฟอสซิลหอย หรื อ จะเป็ นแอมโมไนต์ หินสี พลอย และอัญมณี เครื่ องดนตรี พ้นื เมือง
ของตกแต่งบ้านอื่น ๆ อีกมากมาย
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14.30 น.
17.10 น.
19.30 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาโต
ออกเดินทางจากสนามบินอิวาโต สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) โดยเที่ยวบิน UU612
(ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Belle Pierre Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ภูเขาไฟซาลาซี เซอร์ ก - แซงต์ เดอนีส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลล์เบิร์ก (Hell Bourg Salazie) ซึ่งตั้งอยูใ่ นใจกลางของเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
Piton des Neiges เมืองนี้เป็ นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบ้านสไตล์เคร-ออล ที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ ชมธรรมชาติ
และวิถีชีวิตของชาวเคร-ออล และเป็ นเมืองที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ของ ภูเขาไฟเซอร์ก เดอ ซาลา ซี (Cirque de Salazie)
ซึ่งได้รับการยกย่องเป็ นบริ เวณพื้นที่มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยบริ เวณนี้ เป็ นผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์และ
ทัศนียภาพของนํ้าตกหลายสาย ที่ไหลลงมาระหว่างแนวช่องเขาซึ่งรู ้จกั กันในนาม Bride’s Veil เหมือนผ้าคลุม
หน้าเจ้าสาว และได้ชื่อว่าเป็ นจุดที่มีน้ าํ ตกสวยงามที่สุดแห่งเกาะรี ยเู นียน อิสระให้ท่านถ่ายรู ปความงามตาม
ธรรมชา ติของนํ้าตกแ ห่งนี้ ได้เวลานําท่านสู่หมู่บา้ น เพื่อชมความสวยงามของอาคารในแบบศิลปะฝรั่งเศส
จากนั้นนําท่านสู่ ไร่ วนิลา (Vanilla Plantation) พืชเศรษฐกิจหลักของเกาะรี ยเู นียน ให้ท่านได้เก็บภาพต้นวนิลา
และภาพความงามของไร่ วนิลาท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้ สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่เมืองแซงต์ เดอนีส์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Seafood Menu)

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) เมืองหลวงของเกาะรี ยเู นียน โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ ริ เวณเหนือ
สุดของเกาะรี ยเู นียน นําท่าน เข้าชม มหาวิหารแซงต์ เดอนี ส์( Basilica of St Denis) อีกหนึ่งมหาวิหารที่มี
ความสําคัญมากแห่งหนึ่งของเมือง โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ด้านหน้ามหาวิหารยัง
มีลานนํ้าพุขนาดเล็กที่มีความสวยงามไม่แพ้กนั นําท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแห่งเกาะรี ยเู นียน แวะถ่ายรู ปกับศาลา
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ว่าการเมือง (city hall) ได้เวลานําท่าน ชมความงดงามของ สวนริ มทะเล Le Barachois อีกหนึ่งสวนที่ถือว่าเป็ น
ย่านประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญของเมืองแซงต์ เดอนีส์โดยสวนแห่งนี้ต้งั อยูบ่ นหน้าผาสูงชัน สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์อนั งดงามของถนน ตัวเมือง และวิวทะเลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นสถานที่ยอดนิยมสําหรับ
นักท่องเที่ยว คู่หนุ่มสาว รวมไปถึงเหล่าช่างถ่ายภาพที่นิยมมาเก็บภาพยามพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าเหนือท้องทะเล
เมืองแซงต์ เดอนีส์ นําท่านถ่ายรู ปกับปื นใหญ่ที่ในอดีตที่ฝรั่งเศสได้มีการตั้งประจําการ เพื่อปกป้องการรุ กราน
จากการล่าอาณานิคมจากประเทศอื่น

18.00 น.
20.55 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรี ยเู นียน (Reunion) โดยเที่ยวบิน UU887
(ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหารคํ่าบนเครื่ องบิน

วันที่แปด

กรุงเทพมหานคร

07.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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8 วัน 6 คืน มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส
(สั มผัสความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่ แห่ งมหาสมุทรอินเดีย)
ราคาทัวร์ 109,900 บาท

: 7-14 ก.พ. 2562 / 14-21 มี.ค. 2562 / 11-18 เมษายน 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้น Premium Economy class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

ก.พ.- เม.ย. 2562
109,900
10,000
106,900
19,900
38,000-45,000

(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักออก BKK-RUN-MRU//TNR-RUN-BKK
20,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวมาดากัสการ์ - รี ยเู นียน -มอริ ชียส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน UU, MD (กระเป๋ าเดินทางนํ้าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 ค่าวีซ่าประเทศรี ยเู นียน, มาดากัสการ์
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 51,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผี ้เู ดินทาง ตา่ กว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้ห
นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

EHC-UU-8D-REUNION
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ องเพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทัง้ นี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนัน้ ท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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การเตรียมเอกสารเพื่อใช้ ในการยื่นวีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปัจจุบนั
i. ตัวอย่างรู ปถ่ายที่ถูกต้อง (ต้องปฏิบตั ิตามกฎของสถานทูตฝรั่งเศสเท่านั้น)

ii. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปัจจุบนั ขนาด3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม จํานวน 2 รู ป ( ขนาดรู ปให้เท่าหน้าพาสปอต )
iii. พื้นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น
iv. รู ปจะต้องเป็ นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจาก
คอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดลําตัว 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม ( ขนาดรู ปให้เท่าหน้าพาสปอร์ ต
) ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80 % ของ
ภาพอย่างชัดเจน ต้องเห็นหูและคิ้วอย่างชัดเจน รู ปภาพต้องไม่มีตาํ หนิ รอยขีดข่วน รอยปากกา
ห้ามแม็กรู ป ไม่ใส่คอนแทคแลนด์ขณะถ่ายรู ป
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 1 ชุด (กรณี ผหู้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สําเนาทะเบียนหย่า จํานวน 1 ชุด (กรณี ผหู้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา
สูติบตั ร จํานวน 1 ชุด (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
ใบมรณะบัตร จํานวน 1 ชุด (กรณี คู่สมรสที่ได้ทาํ การจดทะเบียนสมรส เสี ยชีวิต ให้แนบมาด้วย)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่ตอ้ งยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการ
เขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับครอบครัว
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- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) เป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (French Embassy)
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่
เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั :ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน
11.1 ) สเตทเมนท์ ( Bank Statement ) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6
เดื อน ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน ยอดสุดท้ายมีอายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า มี
ยอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทับตราจากธนาคาร ( ในกรณี ที่ออกส
เตทเม้นท์อายุเกิน 20 วัน สามารถนําสมุดบัญชีออมทรัพย์ปรับสมุดให้อพั เดตก่อนยื่น และถ่ายสําเนา
หน้าชื่อบัญชีและยอดที่อพั เดต มาแนบประกอบเพิ่มได้ )
11.2) บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้ คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
- กรุ ณา แนบสูติบตั ร , ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และ
ความสัมพันธ์ว่าเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มสารองทีน่ ั่ง

8 วัน 6 คืน มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส
(สั มผัสความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่ แห่ งมหาสมุทรอินเดีย)
ราคาทัวร์ 109,900 บาท
ลําดับที่

7-14 ก.พ. 2562

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

14-21 มี.ค. 2562
เบอร์ โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

11-18 เมษายน 2562
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรด
ระบุ)

ชื่อผูส้ าํ รองที่นงั่ ............................................................... เอเย่นต์........................ ........................... .................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์........................................................
โทรศัพท์มือถือ.......................................... ................

