
  

 

แพค็เกจ็มอริเชียส 3 คืน 4 วนั 

ราคาเร่ิมต้นที่ 39,900.- (MH+MK เปล่ียนเคร่ืองกัวลาลัมเปอร์) 

ออกเดนิทาง วันอังคาร กลับถงึไทยวันเสาร์ 

อังคาร  กรุงเทพฯ - กวัลาลมัเปอร์  MH797 06:00 - 09:10 

  กวัลาลมัเปอร์ - มอริเชียส  *MK647 13:20 - 18:45 

ศุกร์  มอริเชียส - กวัลาลมัเปอร์  *MK646 20:40 - 10:00+1 (เสาร์) 

เสาร์   กวัลาลมัเปอร์-กรุงเทพฯ  MH788 12:15 - 13:25 

*เทีย่วบนิ MK647/MK648 แวะ รบัส่งผูโ้ดยสารทีส่นามบนิสงิคโปรป์ระมาณ 1 ช.ม. ทัง้ไปและกลบั 

ราคาเร่ิมต้นที่ 43,900.- (TG+MK เปล่ียนเคร่ืองสิงคโปร์) 

ออกเดนิทาง วันอังคาร กลับถงึไทยวันเสาร์  

อังคาร  กรุงเทพฯ-สิงคโปร์   TG403 08:00-11:15 

  สิงคโปร์-มอริเชียส   MK647 15:35-18:45 

ศุกร์  มอริเชียส - สิงคโปร์   MK646 20:20-07:50+1 (เสาร์) 

เสาร์  สิงคโปร์-กรุงเทพฯ   TG404 12:25-13:45 

โรงแรม ราคาต่อคน 

ราคาต่อคน พกัห้องละ 2 คน พกัห้องละ 1 คน จ่ายเพ่ิม 

SEAVIEW CALODYNE LIFESTYLE 
https://calodynehotel.com/ 

39,900.00 4,500.00 

TARISA RESORT & SPA 
http://www.tarisa-resort.com/ 

41,900.00 6,000.00 

SILVER BEACH HOTEL 
http://www.silverbeach.mu/ 

 
 

42,900.00 

 
 

6,500.00 LE RECIF ATTITUDE 
https://hotels-attitude.com/en/recif-attitude/ 

FRIDAY ATTITUDE 
https://hotels-attitude.com/en/friday-attitude/ 

เดนิทางโดยการบนิไทย ระหว่างสวุรรณภูม-ิสงิคโปร ์จ่ายเพิม่ คนละ 3,900.00 

ส ารองท่ีนัง่ดว่น ตัง้แตว่นันี ้เดนิทางระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน – 30 พฤศจิกายน 62 

เท่ียวบนิระหวา่ง กรุงเทพฯ - มอริเชียส อาทิตย์ ละ 3 วนัคือ องัคาร พฤหสับดี เสาร์ 
เท่ียวบนิระหวา่ง มอริเชียส - กรุงเทพฯ บนิอาทิตย์ละ 3 วนั คือ จนัทร์ พธุ ศกุร์ 

https://calodynehotel.com/
http://www.tarisa-resort.com/
http://www.silverbeach.mu/
https://hotels-attitude.com/en/recif-attitude/
https://hotels-attitude.com/en/friday-attitude/


  

 

อตัราน้ีรวม 

• บตัรโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-มอรเิชยีส โดยสายการบนิแอรม์อรเิชยีส ชัน้ประหยดั 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิ, ค่าภาษสีนามบนิ และค่าธรรมเนียมอื่นใดทีช่ าระพรอ้มกบับตัรโดยสาร

เครือ่งบนิ 
• เจา้หน้าตอ้นรบัทีส่นามบนิ มอรเิชยีส 
• รถรบัส่งไป-กลบั สนามบนิมอรเิชยีส-โรงแรมทีพ่กั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กั 3 คนื พกัหอ้งละ 2 คน ตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
• ค่าอาหารเชา้ 3 มือ้ และอาหารค ่า 3 มือ้ ในโรงแรมทีพ่กั 
• ทวัรเ์มอืงมอรเิชยีสครึง่วนั 
• ประกนัอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม, ค่าบรกิารต่าง ๆ 
• ค่าทวัรเ์สรมิ เพิม่เตมิจากทีร่ะบุ 
• ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม นอกเหลอืจากรายการหรอืสัง่เพิม่, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆทีไ่มร่ะบุในรายการ 
• ค่าสมัภาระน ้าหนกัเกนิ  
• ค่าใชจ้่ายต่าง ๆทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงรายการใด ๆ โดยผูเ้ดนิทาง 

การยกเลิกและการคืนเงิน 

• ไมเ่ดนิทางไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้(บตัรโดยสารเครือ่งบนิเป็นชนิด Non Refund) 
• เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหลงัจากออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิแลว้ มคี่าธรรมเนียม 3,500.-บาท 

หมายเหต ุ

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา, โรงแรม, สายการบนิ ทีแ่ตกต่างไปจากทีน่ าเสนอ

ไว ้อนัเน่ืองมากจากเหตุสุดวสิยั, เนื่องจาการปิดซ่อมแซม, การปิดรบัการจองหอ้งพกัหรอืทีน่ัง่ของ

สายการบนิ ในช่วงเวลานัน้ ๆ, หรอืการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าประเทศนัน้

กบัเงนิไทย 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยุดงานประท้วง, การเมอืง, สงคราม, การปิดซ่อมแซมถนน, สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ 

หรอืเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยัอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในการควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้จะถอืความปลอดภยั

และประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  



  

 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิ

ทางเข้าหรอืออกนอกประเทศ จากวิจารญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่

สนามบนินัน้ ๆ และ/หรอื ในกรณีทีผู่เ้ดนิ ทางไม่ใชบ้รกิารบางส่วนหรอืทัง้หมดโดยความสมคัรใจ

ของผูเ้ดนิทางเอง หรอืไมเ่ดนิทางโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
ข้อจ ากดัของความรบัผิดชอบ 
บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิอ านวยความสะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว-ทศันศกึษา-ดูงาน ทัง้ในรปูแแบของการเดนิทาง
เป็นหมู่คณะ และ/หรอื เดนิทางแบบอสิระโดยตวัท่านเอง หรอืโดยท าหน้าที่เป็นผูน้ าคณะในการเดนิทาง รวมทัง้
เป็นตวัแทนในการจองตัว๋เครื่องบนิ ที่พกั รถรบั-ส่ง, อาหาร และการบรกิารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตามที่บรษิทัฯ ได้
แจง้ไวแ้ลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบต่อกรณต่ีาง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

• ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานสายการบนิ , หรอืผู้ให้บรกิารอื่น ๆที่

เกี่ยวขอ้ง และ / หรอื เจา้หน้าทีข่องสถานบรกิาร และเป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถใช้บรกิารนัน้ ๆ 

ได ้

• การบาดเจบ็ ความเสยีหาย อุบตัเิหตุ การสูญหายของทรพัยส์นิสิง่ของกระเป๋าเดนิทางฯลฯ ใน

ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วในทุกกรณ ี 

• เหตุสุดวสิยัต่าง ๆ อนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิสงคราม หรอือื่น ๆ ทีน่ ามาซึง่อุปสรรคและความ

ไมป่ลอดภยัต่อผูเ้ดนิทางในการเขา้ไปใชบ้รกิารนัน้ ๆ 

เอกสารส าหรบัการเดินทางเข้าประเทศมอริเชียส 

• หนงัสอืเดนิทางไทย มอีายใุชง้านอกีไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัก าหนดเดนิทางออกจากมอรเิชยีส 
 

  



  

 

Tue  Bangkok-Kuala Lumpur or Singapore 

  Kuala Lumpur or  Singapore-Mauritius 

  Up on arrival Mauritius- Meet & Greet by Kreola Travel. Counter No. 7  

  Transfer to hotel for check in. 

Wed  Free day for Experience Mauritius. 

Thu   Free day for Experience Mauritius. 

Fri  Free day for Experience Mauritius. Transfer to Mauritius Airport. 

  Mauritius-Kuala Lumpur or Singapore  

  Kuala Lumpur or Singapore-Bangkok 

 
Half day city tour-Kreola’s Punch 

 
Discover the highlights of the capital city of Port Louis. La Citadelle, that offers a 

stunning view stretching over the city, the Champ de Mars and the Mauritius Turf Club, 
the oldest race course and equestrian club in the Southern Hemisphere, The Government 
House, one of the oldest colonial heritages of the capital, The Central Market, a typical 
bazaar that reflects the Mauritian mosaic, with its handicraft, vegetables, spices… and a 

shopping stop at Le Caudan Waterfront, with its duty-free designer shops and Craft 
Market. Off to the Pamplemousses Garden, well known for its giant water lilies and 
home to no less than 500 species of local and exotic plants from around the world. 

 


