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NT118
ทวัรแ์อฟรกิา ซมิบับเว แซมเบยี บอสวานา เคนย่า 10 วัน 7 คนื (KQ)
ทัวรแ์อฟรกิาใต ้, 10 วัน 7 คนื ,

Victoria Fall Hotel  , Mowana Safari Lodge  , Avani Resort Hotel  , Lake Nakuru Sopa Lodge  ,
Mara Serena Safari Lodge  , Lazizi Premiere Hotel

ซมิบบัเว - ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์ก - น้าํตกวคิตอเรยี (ซมิบบัเว) - บอสวานา - โชเบ้
ลอ่งเรอืแมน่้าํซมิเบซ ี- Game Drive - ลฟิวงิสโตน (แซมเบยี) - น้าํตกวคิตอเรยีฝงัแซมเบยี 

เคนยา่ - ทะเลสาบนากูร ู- มาไซมารา - ไนโรบ ี 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

22.00 น.
คณะเดนิทางพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 สายการบนิเคนยา่ แอรเ์วยส์ แถว W เคานเ์ตอรท์ ี14 - 15

วนัท ี2
เคนยา่ - ลฟิวงิสโตน (แซมเบยี) - น้าํตกวคิตอเรยี (แซมเบยี)

01.20 น.



ออกเดนิทางสู ่กรุงไนโรบ ีประเทศเคนยา่ โดย สายการบนิเคนยา่ แอรเ์วยส์ เทยีวบนิ KQ861 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง)
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับจอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ (บรกิารอาหารค่าํระหวา่งเทยีวบนิสูก่รุงไนโรบ)ี

06.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิไนโรบ ี(NBO) แวะเปลยีนเครือง เทยีวบนิ KQ782

07.35 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิไนโรบ ี(NBO) สู ่สนามบนิลฟิวงิสโตน (LVI) โดย เทยีวบนิ KQ782

09.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิลฟิวงิสโตน (LVI) ประเทศแซมเบยี นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่น้าํตกวคิตอเรยี (Victoria Falls) ฝงัแซมเบยี เพอืชมน ้าํตกทสํีาคัญและสวยงามอกี 2 แหง่ ซงึอยู่ฝังแซมเบยี คอื น้าํตก
Armchair Falls ซงึเป็นจดุทนี ้าํตกมคีวามสงูเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สงูถงึ 101 เมตร อกีแหง่หนงึคอื น้าํตก Eastern Cataract
ซงึสวยงามไม่แพจ้ดุอนื  ๆเชน่เดยีวกัน การเดนิชมน ้าํตกจะตอ้งเปียกจากละอองน ้าํ และฝนทอีาจตกไดต้ลอดทังปี
เพราะฉะนันควรเตรียมเสอืกันฝนทมีฮีูด้ (ทางบรษัิท มบีรกิารเสอืกันฝนใหล้กูคา้ทกุทา่น) ร่ม
ตดิตัวไปดว้ยและอย่าลมืถุงหรือกระเป๋ากันน ้าํสําหรับกลอ้งตา่งๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ แบบ Boma ซงึเป็นภัตตาคารอาหารพนืเมอืงทมีชีอืเสยีง สมัผัสบรรยากาศและลมิลองอาหารในแบบแอฟรกิัน

ทพีกั
Avani Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
พพิธิภณัฑ ์ลฟิวงิสโตน - บอสวานา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

อสิระใหท้า่นไดช้ม น้าํตกวคิตอเรยี ในชว่งเชา้ หรือทา่นจะเลอืกซอื (Optional Tour นงัเฮลคิอปเตอรจ์ากมุมสงู)(Helicopter tour 15
mins) ใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพของแผงน ้าํตกวคิตอเรีย ทเีรียกไดว้า่เป็นน ้าํตกทกีวา้งทสีดุในโลก และเป็น 1 ใน 3
น ้าํตกทมีชีอืเสยีงระดับโลกอกีดว้ย

ไดเ้วลานําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑล์ฟิวงิสโตน (Livingstone Museum) ซงึเป็นพพิธิภัณฑท์เีก็บเรืองราวการคน้พบน ้าํตกวคิตอเรียโดย เดวดิ
ลฟิวงิสโตน

จากนันนําทา่นเทยีวชม เมอืงลฟิวงิสโตน ชมวถิชีวีติของชาวแซมเบยี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สาธารณรฐับอสวานา (Botswana) (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและผา่นพรมแดนแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิชเบ (Chobe National park) เป็นอุทยานแหง่ชาตทิดีทีสีดุและไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทยีว
เขา้มาทอ่งป่าดสูตัวแ์บบซาฟารี มพีนืทปีระมาณ 10,698 ตารางกโิลเมตร ซงึใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็นแหลง่รวมฝงูสตัวใ์หญ่นานาชนดิ
เชน่ ฝงูชา้งป่าทมีกีวา่ 60,000 เชอืก, ฝงูควายป่า, มา้ลาย และสตัวนั์กลา่อย่าง สงิโต, เสอืดาว, เสอืชตีา้ และไฮยีน่าลายจดุ
สําหรับทา่นทชีนืชอบการดนูก ทนีียังเป็นแหลง่รวมนกนานาชนดิ กวา่ 450 สายพันธุ ์ซงึสตัวป่์าทนีีมชีวีติอยู่อย่างอสิระเสรีตามธรรมชาติ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Mowana Safari Lodge หรือเทยีบเทา่



วนัท ี4
โชเบ (บอสวานา) - Boat Safari - Game Drive - ซมิบบัเว - ลอ่งเรอื Sun Downer Cruise

..... น.
นําทา่นออกชมสตัวแ์ละสมัผัสบรรยากาศของ อทุยานโชเบในช่วงเชา้ตรู ่(Early Morning Game Drive) ใหท้า่นสมัผัสทังบรรยากาศ
พฤตกิรรมของสตัวบ์างชนดิทอีอกหากนิในตอนเชา้ตรู่ และสตัวท์กีลับจากการลา่เหยือในตอนกลางคนื
พรอ้มชมบรรยากาศยามพระอาทติยข์นึทา่มกลางธรรมชาติ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นชมสตัวป่์าในอกีรูปแบบ คอื การลอ่งเรอืในแมน่้าํโชเบ (Boat Safari) เพอืดวูถิชีวีติความเป็นอยู่ของสตัวป่์านานาชนดิ
ทมีาดมืน ้าํในแม่น ้าํโชเบ สตัวป่์าทสีามารถเห็นไดม้ากในแถบนีคอื ฮปิโป จระเข ้ชา้ง และ นกกนิปลานานาชนดิ
ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่าประทับใจของสตัวป่์านานาชนดิทอีาศัยในแม่น ้าํโชเบ นําทา่นสอ่งสตัวแ์ละคน้หา Big Five
ซงึเป็นอกีหนงึกจิกรรมทไีม่ควรพลาดนันคอื การสอ่งสตัวใ์หญ่ 5 ชนดิ หรือทรีูจั้กในนาม Big Five สนุกสนานไปกับการชมสตัวป่์ามากมาย ทังชา้ง
สงิโต ควายป่า ยีราฟ มา้ลาย ควายป่า กวางชนดิตา่ง  ๆโดยเฉพาะ ซาเบลิ ทมีเีขาอันสวยงาม และนกตา่งๆมากมาย โดยเฉพาะนกเงอืก
ทมีเีฉพาะในป่าทอีุดมสมบรูณ์แบบนีเทา่นัน ทา่นยังจะไดช้มตน้ไม ้ประหลาด เบาบับ พันธุอั์ฟรกิาทมีใีนอุทยานแหง่นีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพคามประทับใจตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่พรมแดนประเทศซมิบบัเว (Zimbabwe) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืแมน่้าํซมิเบซ ี(Sun Downer Cruise) ชมความงดงามของแม่น ้าํแซมเบซี
ซงึเป็นแม่น ้าํใหญ่เป็นอันดับสองของทวปีแอฟรกิา ซงึไหลผา่น 2 ประเทศคอื แซมเบยี กับซมิบับเว ตัวแม่น ้าํแซมเบซนัีนใสสะอาด แมว้า่จะดสูคีล ้าํ
และยังเป็นทอียู่ของสตัวน์านาชนดิทัง จระเข ้ฮปิโป ตลอดสองขา้งทางทเีรือวงิผา่นทา่นจะไดเ้ห็นธรรมชาต ิทเีป็นป่าใหญ่ มทัีงตน้ไมใ้หญ่นอ้ย
และสตัวป่์าโผลม่าใหเ้ห็นเป็นครังคราวดว้ย มทัีงโขลงชา้ง ยีราฟ ฮปิโป ฯลฯ 
พเิศษ!! ทา่นจะไดช้มพระอาทติยต์กอันสวยงาม จากบนเรือดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Victoria Fall Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
น้าํตกวคิตอเรยีซมิบบัเว - ไนโรบ ี(เคนยา่)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นสู ่น้าํตกวคิตอเรยีฝงัซมิบบัเว (Victoria Falls) หรือในชอืทอ้งถนิวา่ โมซ-ิโอวา-ทนุยา (Mosi-oa-Tunya แปลวา่
ควันทสีง่เสยีงรอ้งคําราม) ตังอยู่บรเิวณรอยตอ่ของประเทศแซมเบยี และ ประเทศซมิบับเว เป็นน ้าํตกทมีขีนาดใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลก
ถูกคน้พบครังแรกโดย ดร.เดวดิ ลฟิวงิสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซงึเป็นผูตั้งชอืน ้าํตกนีเพอืเป็นเกยีรตแิกส่มเด็จพระราชนีินาถวกิตอเรีย
น ้าํตกวกิตอเรียเกดิจากแม่น ้าํซมัเบซซีงึเป็นแม่น ้าํกันพรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสูแ่อ่งลกึ น ้าํตกมขีนาดกวา้งกวา่ 1690 เมตร สงูประมาณ
60-100 เมตร น ้าํตกวกิตอเรียสามารถแบง่เป็น 4 สว่นย่อย ไดแ้ก ่น ้าํตกปีศาจ น ้าํตกหลัก น ้าํตกสายรุง้ และน ้าํตกตะวันออก
ไอน ้าํจากน ้าํตกวกิตอเรียสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทาง 20 กโิลเมตร น ้าํตกวกิตอเรียไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989
ปัจจบัุนน ้าํตกวกิตอเรียเป็นสถานททีอ่งเทยีวและแหลง่สรา้งรายไดท้สํีาคัญของประเทศแซมเบยีและประเทศซมิบับเว
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพน ้าํตกวคิตอเรียแบบเต็มอมิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บา่ย



นําทา่นกลับสูโ่รงแรมทพัีก เพอืพักผอ่นอริยิาบถ และเตรียมเชคเอาทเ์พอืเดนิทางสู ่ประเทศเคนยา่ ในชว่งบา่ย

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาด Elephant Walk Shopping ซงึทา่นสามารถเลอืกซอืของฝากไดต้ามอัธยาศัย

16.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิวคิตอเรยี

18.00 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิวคิตอเรยี (VFA) สู ่สนามบนิไนโรบ ี(NBO) ประเทศเคนยา่ ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชวัโมง
(สายการบนิมบีรกิารอาหารบนเครืองบนิ)

22.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิไนโรบี

ทพีกั
Lazizi Premier Hotel / Crown Plaza Airport Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เคนยา่ - ทะเลสาบนากูรู (ชมทะเลสาบแหง่นกฟลามงิโก)้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตนิากูรู (Nakuru National Park) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช.ม.)
ซงึเป็นอุทยานแหง่ชาตทิเีล็กทสีดุในสาธารณรัฐเคนย่า มพีนืทปีระมาณ 582,650 ตารางกโิลเมตร ประกอบไปดว้ยภเูขาและเป็นป่า พุม่ไม ้และ
หนองนําทเีป็นสว่นของทะเลสาบ มสีมญานามวา่ ทะเลสาบสชีมพ ูเนืองจากเป็นแหลง่อาหารของนกฟลามงิโก ้(Flamingo Bird)
ในชว่งกรกฎาคมถงึตลุาคม จะพบนกฟลามงิโกส้ชีมพนัูบแสนตัวในทะเลสาบแหง่นี อกีทังในเขตนียังเป็นแหลง่อนุรักษ์พันธุแ์รดดํา
และแรดขาวทใีกลส้ญูพันธุ ์ทังยังเป็นถนิทอียู่ของเสอืดาว สตัวสํ์าคัญทหีาชมไดย้าก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บา่ย
นําทา่นชม ทะเลสาบนากูรู (Naguru Lake)
ตังอยู่ภายในอุทยานแหง่ชาตทิะเลสาบนากรููในเขตรฟิทวั์ลเลย่ห์รือเขตทรีาบสงูและหบุเขาใจกลางประเทศเคนย่า
บรเิวณแหง่นีในสมัยกอ่นเป็นภเูขาไฟทมีแีร่ธาตทุอีุดมสมบรูณ์ไหลสูท่ะเลสาบ และมสีาหร่ายแกมเขยีวทําใหเ้กดิสารอนิทรียม์กีลนิเหม็น
และเป็นฟองบางครังก็ถูกเรียกวา่ Soda Lake และเนืองจากนําในทะเลสาบแหง่นี
มคีวามลกึเพยีงไม่กเีมตรและเต็มไปดว้ยสาหร่ายอันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามงิโก ้จงึทําใหท้ะเลสาบแหง่นีมนีกฟลามงิโกนั้บแสนตัว
หากมองจากทสีงูจะเห็นเป็นสชีมพ ูนอกจากนกฟลามงิโกแ้ลว้ บรเิวณโดยรอบทะเลสาบแหง่นียังเป็นแหลง่ทอียู่อาศัยของนกชนดิ ตา่งๆ
อกีมากกวา่ 400 สายพันธุ ์จงึถอืเป็นแหลง่ดนูกทสํีาคัญอกี แหง่หนงึของโลก

จากนันนําทา่นทํากจิกรรม เกมไดรฟ์ (Game Drive) หรือนังรถเปิดหลังคาตะลยุป่าเพอืตามหาเหลา่ Big 5
เป้าหมายของนักทอ่งเทยีวทมีาเยือนเคนย่า คอื สงิโต เสอืดาว แรด ชา้ง และ ควายป่า ทใีชช้วีติอยู่ตาม ธรรมชาต ินอกจากนี
เรายังสามารถทจีะชมสตัวอ์นื  ๆทหีาดไูดย้ากจากธรรมชาตแิหง่นี อาทเิชน่ ยีราฟ กวาง มา้ลาย ลงิบาบนู และหมูป่า

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Lake Nakuru Sopa Lodge หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
มาไซมารา (พกัคา้ง 2 คนื)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิมาไซมารา หัวใจของการทอ่งซาฟารี แหง่เคนย่า การเดนิทางในเชา้วันนีคอ่นขา้งไกล



และถนนหนทางคอ่นขา้งสมบกุสมบัน มโีอกาสผา่นหมู่บา้นและเมอืงเล็กเมอืงนอ้ยหลายเมอืง เมอืเขา้เขตมาไซมารา
จะมโีอกาสพบเห็นชนเผา่มาไซตอ้นฝงูวัวไปตามทุง่หญา้อันกวา้งใหญ่ พดูถงึฐานะของชาวมาไซวา่ร่ํารวยแคไ่หน
จะวัดกันจากจํานวนวัววา่มมีากนอ้ยเทา่ไร และชาวมาไซยังกนิเลอืดวัวสด  ๆผสมกับนมวัวเป็นอาหาร นัยวา่ชว่ยทําใหร้่างกายแข็งแรงบกึบนึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนคิ

บา่ย
นําทา่น ทํากจิกรรม (Game Drive) ในอทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา ซงึไดช้อืวา่มสีตัวใ์หด้มูากชนดิทสีดุในเคนย่า
อุทยานแหง่ชาตมิาไซมาราตังอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงใตข้องเคนย่า ถอืเป็นผนืป่าผนืเดยีวกับอุทยานแหง่ชาต ิเซเรงเกต ิ(Serengeti National
Park) ของประเทศแทนซาเนีย บนความสงู 1,588 เมตร แตข่นาดของอุทยานแหง่ชาตมิาไซมารานันมขีนาดเล็กนดิเดยีวเมอืเทยีบกับเซเรงเกติ
เพราะมเีนือทเีพยีง 1,510 ตารางกโิลเมตร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Mara Serena Safari Lodge หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
มาไซมารา

..... น.
นําทา่น ออกชมสตัวแ์ละสมัผัสบรรยากาศของอุทยานแหง่ชาตมิาไซมาราในชว่งเชา้ตรู่ (Early Morning Game Drive)
ใหท้า่นสมัผัสทังบรรยากาศ พฤตกิรรมของสตัวบ์างชนดิทอีอกหากนิในตอนเชา้ตรู่ และสตัวท์กีลับจากการลา่เหยือในตอนกลางคนื
พรอ้มชมบรรยากาศยามพระอาทติยข์นึทา่มกลางธรรมชาติ

10.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นออกชมสตัวใ์น อทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา ผา่นกจิกรรม (Game Drive) ซงึไดช้อืวา่มสีตัวใ์หด้มูากชนดิทสีดุในเคนย่า
โดยเฉพาะในชว่งนีซงึเป็นฤดกูาลอพยพยา้ยถนิเพอืหาแหลง่อาหาร ซงึเป็นชว่งททีา่นจะไดเ้ห็นฝงูวลิเดอรบ์ชี รวมทังสตัวอ์นืๆอกีมากมาย
จดุทน่ีาชมทสีดุในอุทยานฯ คอื รมิฝังแม่น ้าํมารา เพราะจะมสีตัวข์า้มไปขา้มมามากมาย ทําใหเ้ห็นการลา่ของสตัวเ์ป็นประจํา
โดยเฉพาะเป็นเหยืออันโอชะของจระเข ้รถจะขับไปตามจดุตา่ง  ๆรอบอุทยานฯ เพอืคน้หาสตัวต์า่ง  ๆตามทอียากพบเห็น ถา้โชคดอีาจพบฝงูสงิโต
เสอืชตีา้ส ์ฮปิโปฝงูใหญ่ หรือแมก้ระทังหนงึใน Big Five ทหีายากนันคอื เสอืดาว

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนคิ

บา่ย
นําทา่นเฝ้าดฝูงูวลิเดอรบ์ชี ทกํีาลังจะขา้มแม่น ้าํ รวมทังสตัวต์า่งๆทหีากนิอยู่รมิแม่น ้าํมารา
ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่าพศิวงทางธรรมชาตใินการยา้ยถนิฐานของสตัวป่์าทยีงิใหญ่ทสีดุอกีแหง่หนงึของโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Mara Serena Safari Lodge หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
มาไซมารา - ไนโรบ ี- กรุงเทพ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงไนโรบ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชวัโมง) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนส์องขา้งทาง
ตลอดจนสตัวป่์าทมัีกจะออกมาโชวตั์วใหเ้ห็นตลอดสองขา้งทาง ไม่วา่จะเป็น มา้ลาย ฝงูอมิพาลา ยีราฟ เป็นตน้

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Lunch Box

บา่ย
นําทา่นชอ้ปปิงของฝาก ณ รา้นขายสนิคา้พนืเมอืง

นําทา่นผา่นชมตัว เมอืงไนโรบ ีเมอืงหลวงของประเทศเคนย่า เป็นเมอืงททัีนสมัย งดงาม
เป็นระเบยีบเรียบรอ้ยดว้ยผังเมอืงทดีทีสีดุในแอฟรกิาตะวันออก 

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร แบบ Carnivore

21.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไนโรบ ีเพอืเช็คอนิ

23.59 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเคนยา่ แอรเ์วยส์ เทยีวบนิท ีKQ886 (สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ)

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

13.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)

อตัราคา่บรกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี28 มถิุนายน 2562 เวลา 12:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้

หมายเหตุ

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ ET (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• คา่วซีา่ทุกประเทศ

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนําใหท้่านดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพอืป้องกนัการสญูหาย

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจา่ย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัไดร้บัการยนืยันกรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่1-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

• ***หากมีกา

รยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม***

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางใน กรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง



• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• การท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
การใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ําการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระ มาแลว้ หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง
อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ

• สถานฑูตเกบ็คา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทุกกรณี

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะ ไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึเพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคธรรมดา

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด



สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารยนืวซีา่หลกัฐานการทาํวซีา่ประเทศแซมเบยี ประเทศซมิบบัเว ประเทศบอสวานา
และประเทศนามเิบยี

• รปูถา่ยส ี(พนืหลงัสขีาว) รปูปัจจุบันขนาด 3.5 x 4.5 cm (กรณุา สแกนสเีท่านัน)

• สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทมีอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้เหลอืมากกวา่ 6 หนา้ (กรณุา สแกนสเีท่านัน)

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• หมายเหตุ

• **กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปี บรบิูรณแ์ละไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิามารดาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ
และตอ้งแปลภาษาองักฤษ พรอ้มประทับตรารบัรองจากกรมการกงสลุ รวมถงึตอ้งแปลสตูบิัตรเกดิเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มประทับตรารบัรอง
โดยกระทรวงการตา่งประเทศ สามารถขอประทับตราแปลเอกสารไดท้  ีกรมการกงสลุ แจง้วัฒนะ***

• การฉดีวัคซนีป้องกนัไขเ้หลอืง
การไปเทยีวประเทศในทวปีแอฟรกิาจะตอ้งฉดีวัคซนีป้องกนัไขเ้หลอืงกอ่นเดนิทางตามกฎการเขา้เมอืงของประเทศในแถบนันโดยตอ้งนําสาํเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูถา่ยและลายเซน็ไปขอรบับรกิารโดยฉดีกอ่นเดนิทางประมาณ
10 วัน สามารถไปฉดีไดท้หีนว่ยบรกิารวัคซนี

• โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหดิล ถ.ราชวถิ ีเขต ราชเทว ีโทร. 02-306-9199

• สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167

• ศนูยว์ัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484

*****ราคาวัคซนี 1,000-2,000 บาทตอ่เขม็ การฉดีวัคซนีครงัหนงึจะมรีะยะป้องกนัโรคไขเ้หลอืงได ้10 ปี ***** ทางหนว่ยบรกิาร
จะใหเ้ป็นหนังสอืเอกสารรบัรองมา (เลม่สเีหลอืง) ซงึผูเ้ดนิทางจะตอ้งพกตดิตวัไปดว้ย******
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