
 
 

 

11 วัน มาดากสัการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส 

(สัมผสัความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอนิเดยี) 

 

 

 

โปรโมชันพเิศษ ... สายการบิน แอร์ ออสทรอล  

กนัยายน – ตุลาคม 2562 
เริมต้น...150,000 บาท  

มาดากสัการ์ – อนัตานานาริโว – โมรอนดาวา – คริินด ิ(นังรถ 4WD) – เบาบบัอฟี  

รียูเนียน (เรอูว์นิยง) – แซง เดอนี – ภูเขาไฟปิตงเดอร์ลาซาส 



 
 

 

มอริเชียส – เกาะอลิลูิซิคเครทส์ – นําตกชามาเรล – หาดทรายเจ็ดสี – พอร์ทหลยุส์ 

 

11 วัน มาดากสัการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส 

 (สัมผสัความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอนิเดยี) 
วนัแรก กรุงเทพ – รียเูนยีน – มาดากสัการ์ 
 

08.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดที้เคานเ์ตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ออสทรัล แถว L 1-6 ประตูทางเขา้ที 5 

10.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส โดยเทียวบิน UU888  

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.35 ชวัโมง) สายการบินบริการอาหารและเครืองดืมระหวา่งเทียวบิน  

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

 นาํท่านแวะเปลียนเทียวบินสู่เกาะมาดากสัการ์  

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

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชวัโมง) 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโต แห่งกรุงอนัตานานาริโว ประเทศมาดากสัการ์ 

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว Sheraton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า 

(แนะนําให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็ก สําหรับพกัค้าง 2 คืนในอุทยานแห่งชาต ิสําหรับกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ทีโรงแรม) 
 

 
 

วนัทสีอง อนัตานานาริโว – โมรอนดาวา (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 
 

 

  นําท่านเทียวชมเมืองอันตานานาริโว แห่งเกาะมาดากัสการ์ มีชือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยมาดากสัการ์ (Democratic Republic of Madagascar) เป็นเกาะใหญ่ทีสุดอนัดบั 4 ของโลก รองจาก 

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

ขนาดพืนทีเกือบเท่าครึงของประเทศฝรังเศส และใหญ่กวา่ประเทศไทย 70,000 กว่าตารางกิโลเมตร นาํท่านแวะ

ถ่ายรูปกับพระราชวงัราชินี (Queen Palace) จากนันนาํท่านถ่ายรูปกับทาํเนียบนายกรัฐมนตรี (Prime Minister 

Palace) มีเวลานาํท่านแวะชมตลาดเชา้ซึงท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวิตของชาวเกาะมาดากสัการ์แห่งนี 

10.00 น. นาํท่านเช็คอิน ณ สนามบินอิวาโต แห่งกรุงอนัตานานาริโว 

11.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองโมรอนดาวา ประตูสู่ป่าเบาบบัอนัขึนชือแห่งเกาะมาดากสัการ์ โดยเทียวบิน MD712 / MD741 

(อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั) 

 หมายเหตุ : (เทียวบินภายในอาจมีการเปลียนแปลงขึนอยูก่บัสายการบิน โดยในปี 2017 มีการใหบ้ริการเทียวบิน

จากอนัตานานาริโว สู่ โมรอนดาวา ในวนั จนัทร์, ศุกร์ และ อาทิตยเ์ท่านนั) 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินโมรอนดาวา (Morondava) 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองโมรอนดาวา (Morondava) เมืองทีเป็นประตูสู่การเขา้ชมตน้เบาบบั ตน้ไมที้ไดชื้อวา่เป็น

สัญลกัษณ์ของมาดากสัการ์ นาํท่านชมวิถีชีวติและความเป็นอยูข่องชาวพืนเมืองและบา้นเรือนของชนพนืเมืองที

อาศยัอยูใ่นเมืองโมรอนดาวา จากนนันาํท่านสู่โรงแรมทีพกั  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ พร้อม ชมโชวพื์นเมือง 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว Palissandre Cote Ouest Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท ี1) 
 

วนัทสีาม โมรอนดาวา (4WD) – ป่าแล้งคิรินด ิ– ต้นไม้มหัศจรรย์ เบาบับ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ ท่งเุบาบับ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านนงัรถแบบ 4WD มุ่งหนา้สู่ ป่าแลง้กิรินดี Kirindy Dry Forest (ระยะทางประมาณ 60 กม.ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.45 ชวัโมง) หนึงในระบบนิเวศน์ทีแปลกประหลาดทีสุดในโลก เนืองจากเป็นป่าทีมีตน้ไมแ้ละหญา้

แหง้ขึนปกคลุมจนไดส้มญานามวา่ “ป่าแลง้” อยา่งไรก็ดีป่าแห่งนียงัคงเป็นทีอยู่ของสัตวน์านาชนิดไม่วา่จะเป็น 

หนูยกัษจ์อมกระโดด หรือทีรู้จกัในนาม “ลีเมอร์” สัตวป์ระจาํถินอนัน่ารักของมาดากสัการ์ นอกจากนียงัเป็นที

อยู่ของกิงก่าและสัตว์นานาชนิดทีมีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตวป่์านานาพันธุ์ที

สามารถพบเห็นได ้ณ ป่าแลง้แหง้นี  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
 



 
 

 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ช่วงรอยต่อระหว่างเมือง Belon'i Tsiribihina กบัเมืองโมรอนดาวา (Morondava) ณ ช่วง

ถนนลูกรังแห่งนีท่านจะไดพ้บกบั "เบาบบั อลัเลย"์ (Baobabs Alley) หรือ "เบาบบั ออฟ เดอะ อลัเลย"์ (Alley of 

the Baobabs) หรือ "อเวนิว ออฟ เดอะ เบาบับ" (Avenue of the Baobabs) ต้นไม้ทีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

ประเทศมาดากสัการ์ ณ เบาบบั อลัเลย ์ท่านไดพ้บกบัแนวตน้เบาบบัทีทอดยาวไปตามถนนกวา่ 260 เมตร ซึงนับ

ไดป้ระมาณ 20 - 25 ตน้ไม ้และบางตน้นนัมีความสูงกว่า 30 เมตร และมีอายุมากกว่า 800 ปี ส่วนใหญ่เป็นตน้

เบาบับจากสายพันธ์ุ Adansonia grandidieri ก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์อนัแสนโดดเด่นทีสามารถดึงดูดนักท่องเทียว 

จากทวัโลกให้มาเทียวชมไดเ้ป็นจาํนวนมากในแต่ละปี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความอศัจรรยท์างธรรมชาติของ

ป่าเบาบบั และรอชมพระอาทิตยอ์ศัดง ซึงถือเป็นอีกหนึงทศันียภาพทีสวยงามยงิแห่งผืนป่าเบาบบัแห่งนี ไดเ้วลา

นาํท่านกลบัสู่โรงแรมทีพกั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรมทีพกั   
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว Palissandre Cote Ouest Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท ี2) 

 

วนัทสีี หมู่บ้านชาวประมง – โมรอนดาวา – อันตานานาริโว 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสัมผสัธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวทอ้งถินโดยนาํท่านล่องเรือชมธรรมชาติของชายป่าโกงกาง 

ซึงสามารถออกสู่ทะเลได ้นาํท่านเดินทางสู่ “เกาะเบทาฮิอนา – Betahiana” เพือแวะเทียวหมู่บ้านชาวประมง 

(Fisherman Village) ทียงัคงการดาํรงชีพดว้ยการจบัปลาและสัตวต์่างๆในแบบภูมิปัญญาชาวบา้น อิสระให้ท่าน

ได้เก็บภาพบรรยากาศป่าโกงกาง, ชาวประมงพืนเมือง ได้เวลานําท่านแวะถ่ายรูปกับหาดโมรอนดาวา 



 
 

 

(Morondava Beach) ซึงเป็นชายหาดทีขึนชือแห่งเมืองโมรอนดาวา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพร้อมเก็บภาพ

ธรรมชาติอนัสวยงามแห่งเมืองโมรอนดาวา 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเทียวชมเมืองโมรอนดาวา เมืองริมทะเลอนัขึนชืออีกแห่งของมาดากสัการ์ อิสระใหท่้านไดมี้เวลาเลือกซือ

ของทีระลึกพืนเมืองตามอธัยาศยั ก่อนนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงอนัตานานาริโว 
 

 

14.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโมรอนดาวา เพือเช็คอิน 

16.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินโมรอนดาวา สู่ สนามบินอิวาโต โดยเทียวบิน MD702 

17.40 น. เดินทางถึงสนามบินอนัตานานาริโว 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว Sheraton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทห้ีา อนัตานานาริโว – ฟาร์มมาโรเซโว – อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ (Andasibe National Park) (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชวัโมง) อุทยานแห่งชาติอนัดาสิเบ-มนัตาเดีย Andasibe-Mantadia National Park อุทยานแห่งนีได้

ถูกจารึกไวใ้นมรดกโลกในปี 2007 เป็นส่วนหนึงของป่าฝนของ Atsinanana อุทยานแห่งชาติมีพืนทีประมาณ 

155 ตารางกิโลเมตร พืนทีคุม้ครองอยู่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตรและตงัอยูท่างตะวนัออกของอนัตานานาริโว 

นาํท่านผ่านเส้นทางอนัคดเคียวบริเวณชนบท และผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์ สองขา้งทางท่านจะไดพ้บเห็นวิถีชีวิต

ของคนมาลากสัซี สภาพทอ้งนา อุตสาหกรรมการทาํอิฐ การเผาถ่านและการเกษตรกรรมต่างๆ นาํท่านแวะชม

ฟาร์มมาโรเซโว (Marozevo Exotic Farm) พบกบัสัตวห์ายากนานาชนิด เช่น กิงก่าคาเมเลียน (Chameleon) สีสัน



 
 

 

แสบตา จิงหรีด กบหายาก นกแกว้สีดาํ และ ผีเสือหลากสีสวยงาม รวมทงัสัตวเ์ลือยคลานอืนๆ หลายสายพนัธ์ุ

สามารถพบไดที้มาดากสัการ์เท่านนั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมความงามของธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติอนัดาสิเบ นาํท่านเดินสํารวจธรรมชาติระยะสัน เพือ

คน้หาเสียงมหัศจรรยข์อง อินดรี – อินดรี ลีเมอร์พนัธุ์ใหญ่ทีสุดทียงัคงหลงเหลืออยู ่ซึงลีเมอร์ อินดรี – อินดรี 

เป็นลีเมอร์ทีอาศยัอยู่เป็นครอบครัว มีขนาดโตเทียบเท่ากบัเด็กโต (สูงประมาณ150 เซนติเมตร) ลาํตวัมีสีขาวดาํ 

และมีหูเป็นพูก่ลมขนาดใหญ่นอกจากนีเสียงของ อินดรีอินดรี นนัสามารถไดย้ินไปไกลหลายกิโลเมตรอีกดว้ย 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัแบบ lodge*** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทหีก อนัตานานาริโว – มอริเชียส (พกัค้าง 2 คืน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงอนัตานานาริโว ให้ท่านไดมี้เวลาในการเลือกซือของฝาก ณ ตลาด ลา ดีค (La 

Digue) ตลาดทีเต็มไปดว้ยสินคา้หัตถกรรมของมาดากสัการ์ เป็นตลาดทีนกัท่องเทียวชืนชอบมากทีสุด อิสระให้

ท่านไดเ้ลือกซือของฝากทีมีตงัแต่ ตะกร้าพืนเมืองสีสันแสบตา ผลิตภณัฑจ์ากผา้ปักต่างๆ ฟอสซิลหอย หรือ จะ

เป็นแอมโมไนต ์หินสี พลอย และอญัมณี เครืองดนตรีพืนเมืองของตกแต่งบา้น อืน ๆ อีกมากมาย 
 



 
 

 

 
 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
   

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาโต 

16.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิวาโต สู่ สนามบินมอริเชียส โดยเทียวบิน MK289  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.45 ชวัโมง) 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอริเชียส 

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว Belle Pierre Hotel**** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที 1) 

 

วนัทเีจด็ นาํตกซามาเรล (นาํตกทสีวยทีสุดในมอริเชียส) – เนนิทรายเจด็สี – ภูเขาไฟทรูอซ์แซร์ – พอร์ตหลุยส์ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่นาํตกชามาเรล (Chamarel Falls) ผ่านทางเส้นทางเวิงอ่าวทามารีน (Tamarin Bay) ซึงเป็นอา่วที

มีความสวยงามอีกแห่งของมอริเชียส นาํท่านแวะชมไร่กาแฟ (Coffee plantation) กรรมวิธีการผลิตและควักาแฟ

แบบทอ้งถินแห่งมอริเชียส ไดเ้วลานําท่านมุ่งหนา้สู่นาํตกชามาเรล นาํตกทีถือว่าเป็นอีกหนึงจุดท่องเทียวทีมี

ชือเสียงของมอริเชียส นาํตกชามาเรลเป็นนาํตกทีมีความสูงประมาณ 100 เมตร ในแต่ละปีจะมีนักท่องเทียว

เดินทางมาเยือนนาํตกเป็นจาํนวนมาก โดยช่วงระหว่างเดือนเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆปี ซึงจะเป็น

ช่วงฤดูฝนของประเทศมอริเชียสนาํตกจะเริมมีนาํในปริมาณมากเป็นพิเศษ นาํท่านชมความงามและเก็บภาพของ

นาํตกชามาเรล ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เนินทรายเจ็ดสี (Seven Coloured Earths) ซึงเกิดจากการก่อตวัของหิน

ลาวา ซึงเป็นหินบะซอลล์ กลายเป็นโคลนและได้เปลียนมาเป็นทรายในทีสุด ภูมิประเทศบริเวณนีจะเป็น

ลกัษณะเนินทรายซึงมีสีหลากสี จนได้รับการขนานนามว่า เนินทรายเจ็ดสี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ

อศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งของมอริเชียส 
 



 
 

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟทรูซแซร์ (Trou aux Cerfs) ซึงเป็นชือของภูเขาไฟทีตงัอยูก่ลางเมือง

คูเรปิเป (Curepipe) แห่งเกาะมอริเชียส โดยในอดีตเกาะแห่งนีกาํเนิดขึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือหลายลา้น

ปีก่อน ปัจจุบันปล่องภูเขาไฟแห่งนีเป็นทะเลสาบทีเต็มไปด้วยพืชพรรณต่างๆทีงอกงามและอุดมสมบูรณ์

ครอบคลุมพืนทีทงัหมดภายในปล่องภูเขาไฟ อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั นอกจากนี ณ จุดนียงัเป็นจุด

ชมวิวทีสามารถมองเห็นทศันียภาพของเกาะมอริเชียสจากมุมสูงไดส้วยงามยิง ซึงวิวเมืองพอร์ตหลุยส์จะตงัอยู่

ทางทิศเหนือ  ถดัมาทางดา้นทิศตะวนัตกคือ ภูเขา Trois Mamelles  ซึงเป็นภูเขาทีมีลกัษณะเป็นยอดแหลมหลาย

ยอด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพธรรมชาติเกาะมอริเชียสก่อนนาํท่านเดินทางสู่เมืองพอร์ตหลุยส์ ไดเ้วลานาํท่าน

เทียวชมเมืองพอร์ตหลุยส์  (Port Louis) เมืองหลวงของสาธารณ รัฐมอริเชียส หรือที รู้จักในนาม “เกาะ  

มอริเชียส” ดินแดนสวรรค์นอกชายฝังแอฟริกา กลางมหาสมุทรอินเดียทางตะวนัตกเฉียงใต ้โดดเด่นดว้ยหาด

ทรายขาว นาํทะเลสีฟ้าใส ธรรมชาติป่าเขาสีเขียวขจี และบรรยากาศสุดโรแมนติก ติดอนัดบัเกาะสวยของโลก 

อย่างไรก็ดีผูที้คน้พบเกาะแห่งนีเป็น ชาวโปรตุเกส และยงัเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกทีเดินทางมาถึงเกาะมอริเชียส

ในศตวรรษที 16 ต่อมาในศตวรรษที 17 ชาวดตัช์ไดเ้ดินทางมาตงัรกรากและตงัชือเกาะว่า “มอริเชียส” นาํท่าน

ชมป้อมปราการอะดิเลด (Citadel of Adelaide) เป็นป้อมปราการทีสร้างขึนระหว่างปี ค.ศ. 1834 – 1840 มี

จุดประสงค์เพือป้องกนัเมืองและต่อสู้จากการรุกรานของขา้ศึกในอดีต โดยป้อมปราการแห่งนีมีความสูงเหนือ

ตวัเมืองพอร์ตหลุยส์ จึงทาํให้เป็นจุดทีสามารถถ่ายรูปวิวทิวทศัน์ของเมืองไดดี้ทีสุดแห่งหนึง อิสระให้ท่านเก็บ

ภาพเมืองหลวงของมอริเชียส ตามอธัยาศยั 

 
 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว The Ravenala Attitude Hotel**** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที 2) 

 



 
 

 

วนัทแีปด มอริเชียส – เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์อิลลิูซิคเครทส์ – ลงเรือกระจก – ดาํนาํดปูะการัง - รียเูนียน (พักค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านลงเรือเฟอร์รีเดินทางสู่เขตอนุรักษพ์นัธุ์สตัวเ์กาะอิลิลูซิคเครทส์ (Ile Aux Aigrettes) ซึงเป็นเกาะทีใชเ้ป็น

เขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวพื์นเมืองนานาชนิดในมอริเชียส โดยมีองคก์รอนุรักษส์ตัวป่์าแห่งมอริเชียส (The Mauritian 

Wildlife Foundation) เป็นผูดู้แล และก่อตังขึนในปี 1984 เพืออนุรักษ์พันธุ์พืชและพนัธุ์สัตว์ ไม่ว่าจะเป็นนก

นานาชนิด, เต่ายกัษ,์ กิงก่านาชนิด นาํท่านชมสตัวน์านาชนิดทีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติภายในเกาะแห่งนี อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพสัตวป่์านานาชนิดตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านสู่อ่าวนาํเงิน (Blue Bay Marine Park) เพือนาํท่าน

ลงเรือท้องกระจก (Glass Bottom Boat) ให้ท่านได้สัมผสัโลกใต้ทะเลแห่งมอริเชียส ทีได้ชือว่าสมบูรณ์และ

สวยงามอีกแห่งหนึงของโลก หรือหากท่านใดสนใจจะดาํนาํดูปะการังก็สามารถทาํไดเ้ช่นกนั (แนะนาํให้ท่าน

เตรียมชุดว่ายนาํหากท่านตอ้งการดาํนาํดูสตัวท์ะเลและปะการังทีค่อนขา้งสมบูรณ์แห่งมอริเชียส) สมควรแก่เวลา

นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองพอร์ตหลุยส์ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านสู่ตลาดกลาง (Central Market) ซึงเป็นตลาดทีเรียกไดว้า่มีสีสันของเมืองพอร์ตหลุยส์ เป็นตลาดของคน

ทอ้งถินทีมาจบัจ่ายซือสินคา้ไม่วา่ จะเป็น ผกั, ผลไม,้ เสือผา้, ของทีระลึกและอืนๆอีกมากมาย จากนนันาํท่านสู่

คอวแ์ดน วอเตอร์ฟร้อนท ์(Caudan waterfront) ซึงเป็นแหล่งชอ้ปปิงสินคา้ร่วมสมยัแห่งเกาะมอริเชียส อิสระให้

ท่านไดช้อ้ปปิงซือของฝากตามอธัยาศยั 

15.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมอริเชียส เพอืเช็คอิน 

 

 



 
 

 

17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอริเชียส สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส แห่งรียูเนียน โดยเทียวบิน UU109  

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 45 นาที) 

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

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว The Belle Pierre Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที 1) 

 

วนัทเีก้า แซงต์ เดอนีส์ – ภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ - แซงต์ เดอนส์ี 
  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ทุ่ง แปลน เด ซาบลส์ (Plaine des Sables) เพือชมหนึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก

ทีสวยงามและอศัจรรยยิ์ง ลัดเลาะผ่านทุ่งหญ้าปศุสัตว์อันเขียวขจี นําท่านแวะถ่ายรูปอนัน่าประทับใจของ

ทิวทศัน์เทือกเขาสลบัซับซ้อนตระการตา มุ่งหน้าชมความยิงใหญ่ของภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ (Piton de la 

Fournaise) หนึงในภูเขาไฟทียงัคุกรุ่นอยู่และมีการระเบิดอยู่อย่างต่อเนืองทุกปี ภูเขาไฟรูปโล่ตงัอยู่บนปลาย

เกาะเรอูนียงทางตะวนัออก มีความสูง 2,631 เมตร (8,632 ฟุต) จากระดบันาํทะเล ซึงบางครังเรียกว่าเป็นพีนอ้ง

กบัภูเขาไฟเกาะฮาวาย เนืองจากมีความคลา้ยคลึงกนัทางดา้นภูมิอากาศและธรรมชาติ มีการระเบิดขึนกว่า 100 

ครังตงัแต่ปี พ.ศ. 2183 เป็นตน้มาและยงัเป็นทีจบัตามองมาถึงปัจจุบนั การระเบิดครังสุดทา้ยเกิดขึนเมือวนัที 4 

เมษายน พ.ศ. 2550 ภูเขาไฟลูกนีถือเป็นจุดกาํเนิดของเกาะรียูเนียนเมือประมาณ 3 ล้านปีก่อน อิสระให้ท่าน

สามารถถ่ายรูปทีปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกลชิ้ด เพือเก็บภาพลาวาร้อนสีแดงตดักบัหินภูเขาไฟสีดาํสนิททีค่อยๆ 

ไหลออกจากปล่องภูเขาไฟ (การขึนชมบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ทางไกด์ท้องถินจะแจง้ให้ทราบอีกครัง 

เนืองจากตอ้งดูเรืองความปลอดภยัเป็นหลกั) ภูเขาไฟแห่งนีตงัอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติรียูเนียน และยงัไดรั้บ

การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 



 
 

 

 
 

บ่าย นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ (Léon Dierx 

Museum) อีกหนึงจุดท่องเทียวของคนรักศิลปะ โดยภายในพิพิธภณัฑ์นนัก่อตงัขึนในปี ค.ศ.1911 ภายในมีการ

จดัแสดงเกียวกบัผลงานศิลปะร่วมสมยัและศิลปะสมยัใหม่เป็นจาํนวนมาก จากนนันาํท่านชมสวนพฤกษศาสตร์ 

Jardin de l'État อีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของเมือง โดยสวนพฤกษศาสตร์ถูก

สร้างขึนในปี ค.ศ. 1767 - 1773 อีกทงัยงัเป็นทีตงัของพิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์ธรรมชาติ ซึงเปิดทาํการใน

สิงหาคม 1855 ภายในสวนพฤกษศาสตร์ Jardin de l'État นนัมีการจดัแสดงเกียวกบัพนัธ์ุไมพื้นเมืองและพนัธุ์ไม้

หายากกว่า 50 ชนิด ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ La Roche Écrite จุดชมวิวทิวทศัน์ทีสําคญัของเมืองแซงต์ เดอนีส์ 

โดยจุดชมวิวแห่งนีอยู่ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศใต ้ประมาณ 15 กิโลเมตร ณ จุดชมวิวแห่งนีท่านจะไดชื้นชม

ความงดงามของววิทิวทศันท์างธรรมชาติ ภูเขาสูงชนัอนัสลบัซับซอ้น รวมไปถึงกิจกรรมเดินป่าตามเส้นทางอนั

แสนทา้ทายอกีดว้ย อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความสวยงามของเกาะรียเูนียน หรือ รีอูนิยง ตามอธัยาศยั 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว The Belle Pierre Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที 2) 

 

วนัทสิีบ ภูเขาไฟซาลาซี เซอร์ก - ไร่วนลิา - แซงต์ เดอนีส์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเฮลลเ์บิร์ก (Hell Bourg Salazie) ซึงตงัอยู่ในใจกลางของเกาะทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ 

Piton des Neiges เมืองนีเป็นเมืองเก่าแก่ทีเตม็ไปดว้ยบา้นสไตลเ์คร-ออล ทีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ ชมธรรมชาติ

และวิถีชีวิตของชาวเคร-ออล และเป็นเมืองทีตงัอยู่ในพืนทีของภูเขาไฟเซอร์ก เดอ ซาลาซี (Cirque de Salazie) 

ซึงไดรั้บการยกย่องเป็นบริเวณพืนทีมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยบริเวณนีเป็นผืนป่าทีอุดมสมบูรณ์และ

ทศันียภาพของนาํตกหลายสาย ทีไหลลงมาระหว่างแนวช่องเขาซึงรู้จกักนัในนาม Bride’s Veil เหมือนผา้คลุม



 
 

 

หน้าเจา้สาว และไดชื้อว่าเป็นจุดทีมีนาํตกสวยงามทีสุดแห่งเกาะรียูเนียน อิสระให้ท่านถ่ายรูปความงามตาม

ธรรมชาติของนําตกแห่งนี ได้เวลานําท่านสู่หมู่บ้านเพือชมความสวยงามของอาคารในแบบศิลปะฝรังเศส 

จากนนันาํท่านสู่ไร่วนิลา (Vanilla Plantation) พืชเศรษฐกิจหลกัของเกาะรียูเนียน ให้ท่านไดเ้ก็บภาพตน้วนิลา

และภาพความงามของไร่วนิลาท่ามกลางหุบเขาแห่งนี สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัสู่เมืองแซงต ์เดอนีส์ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน (Seafood Menu) 
 

บ่าย  นาํท่านเทียวชมเมืองแซงต ์เดอนีส์ (Saint-Denis) เมืองหลวงของเกาะรียูเนียน โดยตวัเมืองนนัตงัอยูบ่ริเวณเหนือ

สุดของเกาะรียูเนียน นําท่านเข้าชมมหาวิหารแซงต์ เดอนีส์(Basilica of St Denis) อีกหนึงมหาวิหารทีมี

ความสําคญัมากแห่งหนึงของเมือง โดยมหาวหิารถูกสร้างขึนในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ดา้นหนา้มหาวิหารยงั

มีลานนาํพุขนาดเลก็ทีมีความสวยงามไม่แพก้นั นาํท่านเทียวชมเมืองหลวงแห่งเกาะรียูเนียน แวะถ่ายรูปกบัศาลา

ว่าการเมือง (city hall) ได้เวลานาํท่านชมความงดงามของสวนริมทะเล Le Barachois อีกหนึงสวนทีถือว่าเป็น

ย่านประวติัศาสตร์ทีสําคญัของเมืองแซงต์ เดอนีส์โดยสวนแห่งนีตังอยู่บนหน้าผาสูงชัน สามารถมองเห็นวิว

ทิวทศัน์อนังดงามของถนน ตวัเมือง และวิวทะเลไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนียงัถือวา่เป็นสถานทียอดนิยมสาํหรับ

นกัท่องเทียว คู่หนุ่มสาว รวมไปถึงเหล่าช่างถ่ายภาพทีนิยมมาเก็บภาพยามพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าเหนือทอ้งทะเล

เมืองแซงต์ เดอนีส์ นาํท่านถ่ายรูปกับปืนใหญ่ทีในอดีตทีฝรังเศสไดมี้การตงัประจาํการ เพือปกป้องการรุกราน

จากการล่าอาณานิคมจากประเทศอืน 
 

 
 



 
 

 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพอืเชค็อิน 

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

   (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.35 ชวัโมง) สายการบินบริการอาหารคาํบนเครืองบิน 
 

 

วนัทสิีบเอ็ด กรุงเทพมหานคร 
 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

11 วัน มาดากสัการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส 

(สัมผสัความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอนิเดยี) 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.ค.-พ.ย. 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 150,000 

พกัเดียวเพิมท่านละ 28,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที.......)** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ  

 สําหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่านเปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพอืโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. , กระเป๋าถือขึนเครือง นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทียวมาดากสัการ์- รียเูนียน -มอริชียส (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน UU, MD, MK (กระเป๋าเดินทางนาํหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 

 ค่าภาษสีนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

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

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที ตามระบุ 

 ค่าวีซ่าประเทศรียเูนียน 



 
 

 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครืองดืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอืนๆทีมิไดร้ะบุ 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือป้องกนัการสูญหาย 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

 

กรณียกเลกิ  

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

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

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

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 

ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 
 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทาง 20-25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 
 

 

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตวัเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทยีกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัว่า

ทวัร์นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

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

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะ

ทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมี

จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 



 
 

 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไมเ่กิน 

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

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตราฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วน

ทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึง

ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะ

พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านนั นนัหมายถึงจะชดเชยตามนาํหนกักระเป๋า คูณ 

ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก

เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันนัท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 


