รหัสทัวร์ : THE9-UU-ZA-15NOV18-11APR19
ราคาทัวร์ 109,900 บาท
ราคาทัวร์ 114,900 บาท

: 15-22 พ.ย. / 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. / 6-13 ธ.ค. / 7-14 ก.พ. / 14-21 มี.ค.
: 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2562 (ปี ใหม่ ) / 11-18 เมษายน 2562

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

กรุ งเทพ – รียูเนียน – มอริเชียส

07.30 น.
09.50 น.

17.35 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินแอร์ ออสทราล แถว L 1-6 ประตูทางเข้าที่ 5
ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส โดยเที่ยวบิน UU888
(ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรี ยเู นียน (Reunion)
นาท่านแวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่ เกาะมอริ เชียส
ออกเดินทางจากสนามบินโรลอง การ์รอส สู่ สนามบินมอริ เชียส โดยเที่ยวบิน UU108
(ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที)
เดินทางถึงสนามบินมอริ เชียส นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรม

14.25 น.
16.50 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Holiday Inn Mauritius Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)
วันทีส่ อง นา้ ตกซามาเรล (นา้ ตกทีส่ วยทีส่ ุ ดในมอริเชี ยส) – เนินทรายเจ็ดสี
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกชามาเรล (Chamarel Falls) ผ่านทางเส้นทางเวิง้ อ่าวทามารี น (Tamarin Bay) ซึ่ งเป็ นอ่าวที่
มีความสวยงามอีกแห่งของมอริ เชียส นาท่านแวะชมไร่ กาแฟ (Coffee plantation) กรรมวิธีการผลิตและคัว่ กาแฟ
แบบท้องถิ่ นแห่ งมอริ เชี ยส ได้เวลานาท่านมุ่งหน้าสู่ น้ าตกชามาเรล น้ าตกที่ ถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งจุดท่องเที่ ยวที่ มี
ชื่ อเสี ยงของมอริ เชี ยส น้ าตกชามาเรลเป็ นน้ าตกที่มีความสู งประมาณ 100 เมตร ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือนน้ าตกเป็ นจานวนมาก โดยช่วงระหว่างเดือนเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆปี ซึ่ งจะเป็ น
ช่วงฤดูฝนของประเทศมอริ เชียสน้ าตกจะเริ่ มมีน้ าในปริ มาณมากเป็ นพิเศษ นาท่านชมความงามและเก็บภาพของ
น้ าตกชามาเรล ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เนินทรายเจ็ดสี (Seven Coloured Earths) ซึ่ งเกิดจากการก่อตัวของหิ น
ลาวา ซึ่ ง เป็ นหิ นบะซอลล์ กลายเป็ นโคลนและได้เปลี่ ย นมาเป็ นทรายในที่ สุ ด ภู มิ ป ระเทศบริ เวณนี้ จะเป็ น
ลัก ษณะเนิ นทรายซึ่ งมี สี หลากสี จนได้รับการขนานนามว่า เนิ นทรายเจ็ดสี อิ ส ระให้ท่า นได้เก็ บภาพความ
อัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งของมอริ เชียส
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองพอร์ ตหลุยส์ (Port Louis) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอริ เชี ยส หรื อที่รู้จกั ในนาม “เกาะ
มอริ เชียส” ดินแดนสวรรค์นอกชายฝั่ งแอฟริ กา กลางมหาสมุทรอินเดี ยทางตะวันตกเฉี ยงใต้ โดดเด่นด้วยหาด
ทรายขาว น้ าทะเลสี ฟ้าใส ธรรมชาติป่าเขาสี เขียวขจี และบรรยากาศสุ ดโรแมนติก ติดอันดับเกาะสวยของโลก
อย่างไรก็ดีผทู ้ ี่คน้ พบเกาะแห่ งนี้ เป็ น ชาวโปรตุเกส และยังเป็ นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงเกาะมอริ เชี ยส
ในศตวรรษที่ 16 ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ชาวดัตช์ได้เดินทางมาตั้งรกรากและตั้งชื่ อเกาะว่า “มอริ เชียส” นาท่าน
ชมป้ อมปราการอะดิเลด (Citadel of Adelaide) เป็ นป้ อมปราการที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1834 – 1840 มี
จุดประสงค์เพื่อป้ องกันเมืองและต่อสู ้จากการรุ กรานของข้าศึกในอดีต โดยป้ อมปราการแห่ งนี้ มีความสู งเหนื อ
ตัวเมืองพอร์ ตหลุยส์ จึงทาให้เป็ นจุดที่สามารถถ่ายรู ปวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ดีที่สุดแห่ งหนึ่ ง อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพเมืองหลวงของมอริ เชียส ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Holiday Inn Mauritius Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ าม

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านลงเรื อเฟอร์ รี่เดินทางสู่ เขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์เกาะอิลิลูซิคเครทส์ (Ile Aux Aigrettes) ซึ่ งเป็ นเกาะที่ใช้เป็ น
เขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์พ้นื เมืองนานาชนิดในมอริ เชียส โดยมีองค์กรอนุ รักษ์สัตว์ป่าแห่ งมอริ เชี ยส (The Mauritian
Wildlife Foundation) เป็ นผูด้ ูแล และก่อตั้งขึ้นในปี 1984 เพื่ออนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ไม่วา่ จะเป็ นนก
นานาชนิด, เต่ายักษ์, กิ้งก่านาชนิด นาท่านชมสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติภายในเกาะแห่ งนี้ อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาชนิ ดตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านสู่ อ่าวน้ าเงิน (Blue Bay Marine Park) เพื่อนาท่าน
ลงเรื อท้องกระจก (Glass Bottom Boat) ให้ท่านได้สัมผัสโลกใต้ทะเลแห่ งมอริ เชี ยส ที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์ และ
สวยงามอีกแห่ งหนึ่ งของโลก หรื อหากท่านใดสนใจจะดาน้ าดูปะการังก็สามารถทาได้เช่นกัน (แนะนาให้ท่าน
เตรี ยมชุดว่ายน้ าหากท่านต้องการดาน้ าดูสัตว์ทะเลและปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์แห่งมอริ เชียส) สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองพอร์ ตหลุยส์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

17.00 น.
19.45 น.
20.30 น.
ค่า

นาท่านสู่ ตลาดกลาง (Central Market) ซึ่ งเป็ นตลาดที่เรี ยกได้วา่ มีสีสันของเมืองพอร์ ตหลุยส์ เป็ นตลาดของคน
ท้องถิ่นที่มาจับจ่ายซื้ อสิ นค้าไม่วา่ จะเป็ น ผัก, ผลไม้, เสื้ อผ้า, ของที่ระลึกและอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนาท่านสู่
คอว์แดน วอเตอร์ฟร้อนท์ (Caudan waterfront) ซึ่ งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าร่ วมสมัยแห่ งเกาะมอริ เชี ยส อิสระให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งซื้ อของฝากตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมอริ เชียส เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินมอริ เชียส สู่ สนามบินอิวาโต (Ivato International Airport) เกาะมาดากัสการ์ โดย
เที่ยวบิน MD187 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง 45 นาที)
เดินทางถึงสนามบินอิวาโต แห่งกรุ งอันตานานาริ โว ประเทศมาดากัสการ์
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ ี่

อันตานานาริโว – พระราชวังราชินี – พระราชวัง Ambo Imanga

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ า นเที่ ย วชมเมื องอัน ตานานาริ โว แห่ ง เกาะมาดากัส การ์ มี ชื่ อ เรี ย กอย่า งเป็ นทางการว่า สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยมาดากัสการ์ (Democratic Republic of Madagascar) เป็ นเกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก รองจาก
กรี นแลนด์(Greenland) นิ วกิ นี(Newgini) และบอร์ เนียว(Borneo) วัดจากเหนือจรดใต้ยาว 1,600 กิโลเมตร มี
ขนาดพื้นที่เกือบเท่าครึ่ งของประเทศฝรั่งเศส และใหญ่กว่าประเทศไทย 70,000 กว่าตารางกิโลเมตร นาท่านเข้า
ชมพระราชวังราชินี (Queen Palace) จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับทาเนียบนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Palace)
นาท่านเที่ยวชมจัตุรัสแห่ งอิสรภาพ (Independence Square) สถานที่แห่ งการราลึกถึงการประกาศอิสระภาพของ
ประเทศมาดากัสการ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านเข้าชม Ambo imanga ซึ่ งเป็ นป้ อมปราการโบราณสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 ภายในจัดแสดงวัตถุ
โบราณและอาวุธที่ ใช้ใ นการป้ องกันการรุ กรานจากศัตรู ซึ่ งบริ เวณป้ อมแห่ ง นี้ สร้ างขึ้ นบนเนิ นเขา จึ งทาให้
สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของเมืองอันตานานาริ โว ได้โดยรอบ อิ สระให้ท่านได้เก็ บภาพและเข้าชมป้ อม
ปราการ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของมาดากัสการ์ ในอดีต ได้เวลานาท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองอัน
ตานานาริ โว นาท่านสู่ ห้างสรรพสิ นค้า และตลาดของที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองและเลือก
ซื้ อของฝากตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงอันตานานาริ โว

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีห่ ้ า

อันตานานาริโว – ฟาร์ มมาโรเซโว – อุทยานแห่ งชาติอนั ดาสิ เบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอนั ดาสิ เบ (Andasibe National Park) (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) อุทยานแห่งชาติอนั ดาสิ เบ-มันตาเดีย Andasibe-Mantadia National Park อุทยานแห่ งนี้ ได้
ถูกจารึ กไว้ในมรดกโลกในปี 2007 เป็ นส่ วนหนึ่ งของป่ าฝนของ Atsinanana อุทยานแห่ งชาติมีพ้ืนที่ประมาณ
155 ตารางกิโลเมตร พื้นที่คุม้ ครองอยูป่ ระมาณ 150 ตารางกิโลเมตรและตั้งอยูท่ างตะวันออกของอันตานานาริ โว
นาท่านผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวบริ เวณชนบท และผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์ สองข้างทางท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิต
ของคนมาลากัสซี สภาพท้องนา อุตสาหกรรมการทาอิฐ การเผาถ่านและการเกษตรกรรมต่างๆ นาท่านแวะชม
ฟาร์มมาโรเซโว (Marozevo Exotic Farm) พบกับสัตว์หายากนานาชนิ ด เช่น กิ้งก่าคาเมเลี่ยน (Chameleon) สี สัน
แสบตา จิ้งหรี ด กบหายาก นกแก้วสี ดา และ ผีเสื้ อหลากสี สวยงาม รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ หลายสายพันธุ์
สามารถพบได้ที่มาดากัสการ์ เท่านั้น
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติของอุทยานแห่ งชาติอนั ดาสิ เบ นาท่านเดิ นสารวจธรรมชาติระยะสั้น เพื่อ
ค้นหาเสี ยงมหัศจรรย์ของ อินดรี – อินดรี ลีเมอร์ พนั ธุ์ใหญ่ที่สุดที่ยงั คงหลงเหลื ออยู่ ซึ่ งลีเมอร์ อินดรี – อินดรี
เป็ นลีเมอร์ ที่อาศัยอยูเ่ ป็ นครอบครัว มีขนาดโตเทียบเท่ากับเด็กโต (สู งประมาณ150 เซนติเมตร) ลาตัวมีสีขาวดา
และมีหูเป็ นพู่กลมขนาดใหญ่นอกจากนี้ เสี ยงของ อินดรี อินดรี นั้นสามารถได้ยินไปไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วย
ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ อนั ตานานาริ โว

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Carlton Hotel Madagascar **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 3)

วันทีห่ ก

อันตานานาริโว – ลิเมอร์ ปาร์ ค – แซงต์ เดอนีส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ (Lemurs Park) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
ซึ่ งเป็ นศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ ที่มีชื่อเสี ยงแห่งเกาะมาดากัสการ์ ให้ท่านได้สัมผัสลิเมอร์ และ เก็บภาพความน่ารักของ
ลิเมอร์ นานาชนิ ด ที่มีมากมายในศูนย์อนุ รักษ์แห่ งนี้ อิสระให้ท่านได้ชื่นชมและเล่นกับลิ เมอร์ ตามอัธยาศัย ได้
เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งอันตานานาริ โว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเลือกซื้ อของฝาก ณ ตลาด ลา ดีค (La Digue) ตลาดที่เต็มไปด้วยสิ นค้าหัตถกรรมของมาดากัสการ์ เป็ น
ตลาดที่นกั ท่องเที่ยวชื่ นชอบมากที่สุด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากที่มีต้ งั แต่ ตะกร้ าพื้นเมืองสี สันแสบตา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าปั กต่างๆ ฟอสซิ ลหอย หรื อ จะเป็ นแอมโมไนต์ หิ นสี พลอย และอัญมณี เครื่ องดนตรี พ้ืนเมือง
ของตกแต่งบ้านอื่น ๆ อีกมากมาย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอิวาโต
ออกเดินทางจากสนามบินอิวาโต สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) โดยเที่ยวบิน UU612
(ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)

14.30 น.
17.10 น.

รหัสทัวร์ : THE9-UU-ZA-15NOV18-11APR19
19.30 น.

เดินทางถึงสนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Belle Pierre Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

ภูเขาไฟซาลาซี เซอร์ ก - แซงต์ เดอนีส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลล์เบิร์ก (Hell Bourg Salazie) ซึ่งตั้งอยูใ่ นใจกลางของเกาะทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
Piton des Neiges เมืองนี้ เป็ นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบ้านสไตล์เคร-ออล ที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ ชมธรรมชาติ
และวิถีชีวิตของชาวเคร-ออล และเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ของภูเขาไฟเซอร์ ก เดอ ซาลาซี (Cirque de Salazie)
ซึ่ งได้รับการยกย่องเป็ นบริ เวณพื้นที่มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยบริ เวณนี้ เป็ นผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์และ
ทัศนียภาพของน้ าตกหลายสาย ที่ไหลลงมาระหว่างแนวช่องเขาซึ่ งรู ้จกั กันในนาม Bride’s Veil เหมือนผ้าคลุม
หน้าเจ้าสาว และได้ชื่อว่าเป็ นจุ ดที่ มีน้ าตกสวยงามที่ สุดแห่ งเกาะรี ยูเนี ยน อิ สระให้ท่านถ่ ายรู ปความงามตาม
ธรรมชาติ ข องน้ าตกแห่ งนี้ ได้เวลานาท่ านสู่ หมู่ บา้ นเพื่ อชมความสวยงามของอาคารในแบบศิ ล ปะฝรั่ ง เศส
จากนั้นนาท่านสู่ ไร่ วนิ ลา (Vanilla Plantation) พืชเศรษฐกิจหลักของเกาะรี ยูเนี ยน ให้ท่านได้เก็บภาพต้นวนิ ลา
และภาพความงามของไร่ วนิลาท่ามกลางหุ บเขาแห่งนี้ สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ เมืองแซงต์ เดอนีส์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Seafood Menu)

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) เมืองหลวงของเกาะรี ยูเนี ยน โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ ริ เวณเหนื อ
สุ ดของเกาะรี ยูเนี ยน นาท่านเข้าชมมหาวิหารแซงต์ เดอนี ส์( Basilica of St Denis) อีกหนึ่ งมหาวิหารที่มี
ความสาคัญมากแห่งหนึ่งของเมือง โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในแบบสถาปั ตยกรรมโกธิ ค ด้านหน้ามหาวิหารยัง
มีลานน้ าพุขนาดเล็กที่มีความสวยงามไม่แพ้กนั นาท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแห่ งเกาะรี ยูเนี ยน แวะถ่ายรู ปกับศาลา
ว่าการเมือง (city hall) ได้เวลานาท่านชมความงดงามของสวนริ มทะเล Le Barachois อีกหนึ่ งสวนที่ถือว่าเป็ น
ย่านประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของเมื องแซงต์ เดอนี ส์โดยสวนแห่ งนี้ ต้ งั อยู่บนหน้าผาสู งชัน สามารถมองเห็ นวิว
ทิวทัศน์อนั งดงามของถนน ตัวเมือง และวิวทะเลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยงั ถือว่าเป็ นสถานที่ยอดนิยมสาหรับ
นักท่องเที่ยว คู่หนุ่มสาว รวมไปถึงเหล่าช่างถ่ายภาพที่นิยมมาเก็บภาพยามพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าเหนื อท้องทะเล
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เมืองแซงต์ เดอนี ส์ นาท่านถ่ายรู ปกับปื นใหญ่ที่ในอดี ตที่ฝรั่งเศสได้มีการตั้งประจาการ เพื่อปกป้ องการรุ กราน
จากการล่าอาณานิคมจากประเทศอื่น

18.00 น.
20.55 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรี ยเู นียน (Reunion) โดยเที่ยวบิน UU887
(ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหารค่าบนเครื่ องบิน

วันทีแ่ ปด

กรุ งเทพมหานคร

07.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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8 วัน 6 คืน มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส
(สั มผัสความสวยงามทางธรรมชาติกบั 3 เกาะใหญ่ แห่ งมหาสมุทรอินเดีย)
ราคาทัวร์ 109,900 บาท
ราคาทัวร์ 114,900 บาท

: 15-22 พ.ย. / 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. / 6-13 ธ.ค. / 7-14 ก.พ. / 14-21 มี.ค.
: 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2562 (ปี ใหม่ ) / 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)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้น Premium Economy class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ

พ.ย. 2561- เม.ย. 2562
109,900
10,000
106,900
19,900
38,000-45,000

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักออก BKK-RUN-MRU//TNR-RUN-BKK

20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวมาดากัสการ์ - รี ยเู นียน -มอริ ชียส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน UU, MD (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, 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-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 ค่าวีซ่าประเทศรี ยเู นียน, มาดากัสการ์
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 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 เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

รหัสทัวร์ : THE9-UU-ZA-15NOV18-11APR19

การเตรียมเอกสารเพื่อใช้ ในการยื่นวีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปั จจุบนั
i. ตัวอย่างรู ปถ่ายที่ถูกต้อง (ต้องปฏิบตั ิตามกฎของสถานทูตฝรั่งเศสเท่านั้น)

ii. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปั จจุบนั ขนาด3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม จานวน 2 รู ป ( ขนาดรู ปให้เท่าหน้าพาสปอต )
iii. พื้นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น
iv. รู ปจะต้องเป็ นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจาก
คอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดลาตัว 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม ( ขนาดรู ปให้เท่าหน้าพาสปอร์ต
) ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80 % ของ
ภาพอย่างชัดเจน ต้องเห็นหูและคิ้วอย่างชัดเจน รู ปภาพต้องไม่มีตาหนิ รอยขีดข่วน รอยปากกา
ห้ามแม็กรู ป ไม่ใส่ คอนแทคแลนด์ขณะถ่ายรู ป
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สาเนาทะเบียนสมรส จานวน 1 ชุด (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สาเนาทะเบียนหย่า จานวน 1 ชุด (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา
สู ติบตั ร จานวน 1 ชุด (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
ใบมรณะบัตร จานวน 1 ชุด (กรณี คู่สมรสที่ได้ทาการจดทะเบียนสมรส เสี ยชีวติ ให้แนบมาด้วย)
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่ตอ้ งยืน่ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การ
เขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้นและให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
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- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้นและให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) เป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (French Embassy)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่
เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั :ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน
11.1 ) สเตทเมนท์ ( Bank Statement ) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6
เดื อน ระบุ ชื่ อเจ้า ของบัญชี ให้ครบถ้ว น ยอดสุ ด ท้า ยมี อ ายุไม่ เ กิ น 20 วันนับจากวันที่ จะยื่นวีซ่า มี
ยอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทับตราจากธนาคาร ( ในกรณี ที่ออกส
เตทเม้นท์อายุเกิน 20 วัน สามารถนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ปรับสมุดให้อพั เดตก่อนยื่น และถ่ายสาเนา
หน้าชื่อบัญชีและยอดที่อพั เดต มาแนบประกอบเพิม่ ได้ )
11.2) บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้ องการรับรองการเงินให้ คนภายในครอบครัว ต้ องเตรียมเอกสาร ดังนี้
- กรุ ณ าแนบสู ติ บัต ร, ทะเบี ยนบ้า น, ทะเบี ยนสมรส หรื อ หลัก ฐาน เพื่ อ แสดงสถานะ และ
ความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

