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เมอืงไนโรบ ี– สมัผสัความอคุมสมบรูณ์อทุยานแหง่ชาต ิมาไซ มารา่ เต็มไปดว้ยสตัวป่์าแหง่ทุง่สะวนันา่ 
จะไดส้มัผสักบั BIG FIVE – ลอ่งเรอืทะเลสาบไนวาชา เพือ่ชม ฝงูฮปิโป – ลอ่งเรอืเหนอืล าน า้แซมเบซ ี
ซึง่เป็นแมน่ า้ทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของทวปีแอฟรกิา – ลอ่งเรอืชมสตัวป่์าในแมน่ า้โชเบ บอทสวานา 
* ชมน า้ตกวคิตอเรยีท ัง้ 2 ฝั่ง ส ิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองโลก เทีย่วสบายๆ ไมย่า้ยโรงแรมบอ่ย * 

อตัราคา่บรกิาร รวมคา่วซีา่ ทปิพนกังานขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 
ก าหนดการเดนิทาง 
09-18 เม.ย. // 25 เม.ย.-04 พ.ค. // 25 พ.ค.-03 ม.ิย. // 22 ม.ิย.-01 ก.ค. // 13-22 ก.ค. 2562 
 ( กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 
วนัที1่  กรงุเทพฯ – ไนโรบ(ีเคนยา่) 
22.00 พรอ้มกนั ณ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4เคานเ์ตอร ์T 

กรุป๊เจา้หนา้ทีร่อรบัทา่นและคณะพรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิบตัรโดยสารตลอดจนกระเป๋า
สมัภาระกอ่นออกเดนิทาง 

วนัที2่    ไนโรบ ี– อทุยานแหง่ชาต ิมาไซ มารา่ – รสีอรท์กลางธรรมชาต ิ 
01.15 ออกเดนิทางโดยสายการบนิเคนยา่ แอรเ์วย ์โดยเทีย่วบนิที ่KQ761 
06.15 เดนิทางถงึกรงุไนโรบ ีประเทศเคนยา่ น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  จากนัน้น าทา่นขึน้รถตูแ้บบหลังคา

เปิด สู่อุทยานแห่งชาตมิาไซมาร่า ทีเ่ป็นเป้าหมายหลักของนักท่องซาฟารทีีม่าประเทศเคนย่า น าทา่นเขา้สูท่ ี่
พกั Masai Mara Sopa Lodge หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง  ตวัรสีอรท์ ตกแตง่ในสไตลศ์ลิปะพืน้เมอืง 
ตวัรสีอรท์ต ัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาต ิบรเิวณเชงิเขาโอลูนเกมส ์(Oloongams Hills) ตดิเขตอุทยานมา
ไซ มารา่ มสีะดวกสบายมาก มเีครือ่งปรบัอากาศ สระวา่ยน า้ พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั มวีวิ
ทวิทศันท์ีส่วยงาม และ ยามค ่าคนืยงัมกีารแสดงจากชาวพืน้เมอืงมาไซ ใหท้่านไดส้นุกสนานกบั
เสยีงเพลงอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในทีพ่กั 
 อุทยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ ถอืเป็นไฮไลทข์องรายการนี ้ความอดุมสมบรูณ์ของอทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ที่

เต็มไปดว้ยสตัวป่์าแหง่ทุง่สะวันน่าและเหมาะส าหรับการท าซาฟาร ี  
15.30 ทา่นจะไดอ้อกเลน่เกมสไ์ดรว ์เพือ่สมัผัสกบั Big Five  ภายในอทุยานแหง่ชาตมิาไซ มารา่ ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก 

อยูต่ดิกบัอทุยานแหง่ชาตเิซเรกติ ิของประเทศแซน
ทาเนีย และจะมกีารยา้ยถิน่ขา้มประเทศไปมา หรอื
การอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดม
สมบรูณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวลเ์ดอรบ์สิตแ์ละมา้ลาย 
จะมจี านวนนับแสนตัวในแตล่ะกลุม่ในการขา้มแมน่ ้า
มาร่าไปยังอกีฝ่ังหนึง่ของแม่น ้า และมสีัตวจ์ านวน
มากทีถู่กเหยยีบตายระหว่างขา้มแม่น ้าหรอืไมก่็ถูก
จระเขก้นิเป็นอาหารระหว่างขา้มแม่น ้า ส่วนซากที่
เน่าก็เป็นอาหารของนกแรง้เหยีย่ว และพวกอกีา จน
พระอาทติยล์ับขอบฟ้า น าทา่นเดนิทางกลับสูล่อดจ ์
ทีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
ทีพ่กั:  Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเท่า

ระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที3่ มาไซ มารา่ – ซาฟารสีอ่งสตัวอ์ทุยานแหง่ชาต ิมาไซ มารา่ท ัง้วนั  
 หมูบ่า้นชาวมาไซ – รสีอรท์หร ู
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05.30  *** สุดยอดแห่งประสบการณ์ ส าหรบัท่านทีต่อ้งการขึน้ชมความงามของอุทยานมาไซ มาร่า โดย
บอลลูน กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์ราคาทา่นละ่ 500 USD (คา่ขึน้บอลลูนไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์การขึน้
บอลลนูอยูใ่นดลุยพนิจิของกปัตนัผูบ้งัคบั กรณุาท าตามกฎทกุอยา่ง อยา่งเครง่คดั ทางบรษิทัฯ บอลลนู
เป็นผูร้บัผดิชอบเรือ่งประกนัอบุตัเิหต ุและผูโ้ดยสารเป็นผูต้ดัสนิใจใชบ้รกิารเองโดยไมม่กีารบงัคบัจาก 
บรษิทัฯ) ***ไดเ้วลาสมควรน าทา่นกลบัสูท่ ีพ่กั เพือ่รบัประทานอาหารเชา้ 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั หลงัจากน ัน้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
09.00 น. ไดเ้วลาส าหรบัการทอ่งซาฟารกีนัต ัง้แตเ่ชา้เพือ่ท าเกมส ์ไดรฟ์ ท่านจะไดส้ัมผัสกับสุดยอดการ ท่องป่า

ซาฟารแีห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท ้สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญา้แห่งแอฟรกิาขนานแท ้ปราศจากการปรุงแต่ง
จากมนุษย ์ใหท้่านไดส้ดูอากาศอนัแสนสดชืน่ในชว่งเชา้ พรอ้มกับชมสัตวป่์า ตามหา Big Five  ซึง่ไดแ้ก ่สงิโต 
เสอื ดาว ชา้ง แรด และควายป่าอันหมายถงึความดุรา้ยและอันตรายของสัตว ์หรอืทีเ่รารูจั้กกันดวี่าเป็นเจา้ป่า
แห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลงึกับฝูงไวล์เดอร์บสิต์ 
นับแสน ฝงูมา้ลาย ควายป่า ฝงูชา้ง มา้ลาย แรด หมู
ป่า นกกระจอกเทศและฝูงกวางพันธุต์่าง ๆ ทีม่ลีาย
สวยงามอยา่งเชน่ วอเตอรบ์ั๊ค บชุบั๊ค ธอมสนักาเซล 
อมิพาล่ากาเซลโทบ ีซึง่ท่านจะประทับใจในความ
งามของสัตว์เหล่านี้  ส าหรับท่านที่ชื่นชอบการ
ท่องเทีย่วแบบนี้ทา่นจะไดเ้ห็นความเป็นอยูข่องสตัว์
ป่าทัง้ในชว่งเชา้ สาย และบ่าย ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
บรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวตป่์าทีม่อียู่
มากมาย ไดเ้วลาสมควรคนรถน าท่านกลับสู่ทีพัก 
เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั แบบ ปิคนิค (Lunch 
Box) 

บา่ย คนรถน าท่านออกท่องซาฟารอีกีครัง้ในชว่งบา่ย เพือ่เก็บบิ๊กไฟว ์ใหค้รบ และใหท้่านไดใ้ชเ้วลาในอทุยานมาไซ 
มาร่า ใหคุ้ม้ค่าที่สุด น าท่านแวะเที่ยวหมู่บา้นชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta) ชนเผ่าพื้นเมอืงที่
น่ารัก สนุกสนานกับการตอ้นรับอยา่งเป็นกันเองจากคนทอ้งถิน่ น าท่านซาฟารตี่อจนถงึชว่งเย็น น าท่านเดนิทาง
กลับสูล่อจด์ ทีพั่ก 

19.30 น. บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  
 (การท าเกมไดรฟ์ สามารถท าไดต้ลอดท ัง้วนัหรอืพรอ้มอาหารกลางวนัแบบปิกนคิขึน้อยู่ตามความ

เหมาะสมของแตล่ะฤดกูาล) 
ทีพ่กั:  Masai Mara Sopa Lodge / หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง 
*** ทางบรษัิทไมส่ามารถการันตวีา่ทา่นจะเจอสตัว ์ครบทกุชนดิเนือ่งจากสตัวต์า่งๆอยูก่นัแบบอสิระในอทุยาน*** 
วนัที4่ มาไซ มารา่ – อทุยานแหง่ชาตไินวาซา่ – ลอ่งเรอื ชมฮปิโป  
 กรงุไนโรบ ี– ภตัตาคารคอรน์วิอร ์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านขึน้รถตูแ้บบหลังคาเปิดทีส่ามารถยนืขึน้และชมสัตวไ์ดเ้วลาเดนิทางไปถงึอุทยานแห่งชาตหิรอืเวลาชม

สัตว ์ระหว่างทางใหท้่านไดช้มชวีติความเป็นอยู่ของชาวเคนย่าและบางแห่งเป็นทุ่งโล่งและอาจเห็นสัตวต์่าง ๆ 
เดนิขา้มถนนไดโ้ดยงา่ย เดนิทางถงึทะเลสาบไนวาซา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบไนวาชา เพือ่ชม ฝูงฮปิโปทีม่าอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้มจี านวนมากกวา่ 

1,000 ตวั แต่ละฝูงจะมตีัวผูท้ีเ่ป็นจ่าฝงูดแูลตัวเมยีและลกู ๆ ฮปิโปตัวใหญม่นี ้าหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยูใ่น
หนองน ้าหรอืน ้าทีม่คีวามลกึไมเ่กนิ 3 เมตร ด าน ้าไดค้รัง้ประมาณ 4-6 นาท ีจงึจะเอาหัวโผล่ขึน้มาเหนือน ้าทา่น
สามารถเห็น  หู ตา จมกู อยูเ่หนือน ้าในระนาบเดยีวกนัไดอ้ยา่งชดัเจนเมือ่มองในระยะไกลเหมอืนขอนไมล้อยน ้า 
ฝงูฮปิโปจะขึน้มาบนบกเพือ่กนิหญา้ในเวลากลางคนืเนือ่งจากผวิของฮปิโปจะทนความรอ้นไมไ่ดใ้นเวลากลางวัน
จงึตอ้งอยูใ่นน ้า  นอกจากนี้ยังใหท้่านไดช้มนกชนดิตา่ง ๆ มากกว่า 200 ชนดิ ทีม่สีสีวยงามแตกตา่งกนัในแตล่ะ
พันธุ์และหาชมไดย้าก จากนั้นน าท่านขึน้สู่ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy มีเนื้อที่ 80 
กโิลเมตร ทีท่า่นจะสามารถเดนิชมสตัวห์รอืจะถา่ยรปูไดอ้ยา่งใกลช้ดิกบัมา้ลาย ยีร่าฟ มา้ลาย ไวดเ์ดอรบ์สิต ์และ
กวางชนดิต่าง ๆ อาทเิชน่ วอเตอรบ์ั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล ์อมิพาล่ากาเซล และยังมฝีูงควายป่า นอกจากนี้
เขตอนุรักษ์สตัวป่์าแหง่นีย้งัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าหนังดังจากฮอลลวีู๊ด น าทา่นเดนิทางโดยรถ สูก่รงุไนโรบ ี 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารคอรน์วิอร ์Carnivore Restaurant ภตัตาคารทอ้งถิน่ สไตลแ์อฟรกินัที่
มชีือ่เสยีงทีสุ่ดในกรุงไนโรบ ีใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิเนือ้ชนดิตา่งๆ ทีน่ ามาคลุกเคลา่เครือ่งเทศ และยา่งจน
สุก หอม อรอ่ยพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด สว่นใหญจ่ะเป็นเนือ้ววั เนือ้จระเข ้เนือ้นกกระจอกเทศ เนือ้กระตา่ย 
เนือ้กวางชนดิตา่งๆ เนือ้ไก ่ใสก้รอกหม ูเนือ้แกะ ซีโ่คลงหม ูพรอ้ม ซุป สลดั มนัฝร ัง่ และขา้วสวย 

พกัที:่  Four Points by Sheraton Nairobi Airport Hotel / หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที5่  ไนโรบ ี– เมอืงวคิตอเรยี ฟอลล(์ซมิบบัเว)  
 สวนสงิโต (Walk with Lion) – ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์ก 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง / น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ไนโรบ ี
07.20 ออกเดนิทางสูเ่มอืงวคิตอเรยี ฟอลล ์Victoria Falls ประเทศซมิบบัเว โดยเทีย่วบนิที ่KQ792 
09.35 เดนิทางถงึสนามบนิ วคิตอเรยี ฟอลล ์น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง น าท่านเดนิทางสู่สวนสงิโต เปิด

ประสบการณ์ สุดพเิศษ ครัง้หนึง่ในชวีติกับการสัมผัสสงิโตและการเดนิกับสงิโตแบบใกลช้ดิ ท่านสามารถเก็บ
ภาพและประสบการณ์การเดนิเล่นกับสงิโตไดอ้ยา่งเต็มที ่อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได ้
เวลาสมควรน าทา่นออกดนิทางสูเ่ขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Victoria Falls Hotel / หรอืเทยีบเทา่ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
15.00 น าท่ า นล่อ ง เ รือ เ หนือล า น ้า แซม เบซี  (Sundowner 

Cruise) ซึง่เป็นแมน่ ้า ทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 2 ของทวปีแอฟรกิา ซึง่
ไหลผา่น 2 ประเทศ คอืแซมเบยีกบัซมิบบัเว ่ตัวแมน่ ้าแซมเบซนัีน้
ใสสะอาดแมว้า่จะดสูคีล ้าทีส่ าคัญมสีัตวอ์นัตรายอยูห่ลายประเภท 
อาท ิจระเข ้ฮปิโป ตลอดสองขา้งทางทีเ่รอืวิง่ผ่านท่านจะไดเ้ห็น
ธรรมชาตทิีเ่ป็นป่าใหญ่ มทีัง้ตน้ไมใ้หญ่นอ้ย และสัตวป่์าโผล่มา
ใหเ้ห็นเป็นครัง้คราวและพเิศษท่านจะไดช้มพระอาทติยต์กอัน
สวยงามจากบนเรอืดว้ย  สมควรแกเ่วลา น าทา่นกลับโรงแรม 

ค า่        บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร BOMA Restaurant พรอ้ม
โชวพ์ืน้เมอืงแอฟรกินั อนัสนกุสนาเรา้ใจ 

ทีพ่กั:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที6่   ชมน า้ตกวคิตอเรยีฝั่งซมิบบัเว (สวยมาก) - น ัง่เฮลคิอปเตอรช์มน า้ตก(รวมในคา่ทวัร)์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านชมน า้ตกวคิตอเรยี ฝั่งซมิบบัเวน า้ตกนีต้ ัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตนิ า้ตกวคิตอเรยีโดยมีแม่น ้า

แซมเบซเีป็นตน้ก าเนิดน ้าตกทีย่ ิง่ใหญ่นี้ถูกคน้พบ
โดยนักส ารวจชาวสก็อต ดอกเตอร์เดวิด ลิฟ
วิ่งสโตนเมื่อปี ค.ศ.1855 เป็นน ้ าตกที่สูงที่สุดใน
โลก มคีวามสงูณจุดสงูสดุถงึ 108 เมตร ตัวน ้าตกมี
ความกวา้งถงึ 1.7 กโิลเมตรในฤดูน ้าหลากซึง่ตรง
กับช่วงเดอืนมนีาคม – เมษายนจะมปีรมิาณน ้าตก
จากหนา้ผาถึงนาที่ละกว่า 100 ลา้นแกลลอน
ปัจจุบันไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ้ให ้
เป็นหนึ่งในมรดกโลกและไดรั้บการยกย่องว่าเป็น
หนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองโลกน า
ทา่นชมจดุชมน ้าตกทีม่ชี ือ่ 4 จดุทีไ่มค่วรพลาดคอื 

                    1. Devil’s Cataract สวยสะใจ ละอองน า้สาดกระเซ็นชุม่ฉ ่า  
 2. Main Falls มหีนา้กวา้งของแผงน า้ตกถงึ 830 เมตร  

3. Horse Shoe Falls เป็นจดุทีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่สวยทีส่ดุ ตวัน า้ตกมรีปูคลา้ยเกอืกมา้ 
4. Rainbow Falls เป็นจดุทีน่ า้ตกมคีวามสงูทีส่ดุถงึ 108  
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ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามและยิง่ใหญข่องน ้าตกนีอ้ยา่งใกลช้ดิการเดนิชมน ้าตกจะตอ้งเปียกจากละอองน ้า 
และฝนทีอ่าจตกไดต้ลอดทัง้ปีเพราะฉะนัน้ ควร
เตรยีมเสือ้กนัฝนทีม่ฮีูด้ รม่ ตดิตัวไปดว้ย และอยา่
ลมืถงุหรอืกระเป๋ากนัน ้าส าหรับกลอ้งตา่งๆไปดว้ย 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 พิเศษสุด...ท่านน ั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความ

สวยงามของน ้าตกจากมุมสูงประมาณ  15 
นาท ีท่านจะไดช้มความสวยงาม และยิง่ใหญ่
ของน า้ตกจากมมุสงู 

ทีพ่กั:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่า
ระดบัใกลเ้คยีง 

วนัที7่ ซมิบบัเว – ลฟิว ิง่สโตน(์แซมเบยี) – เขา้ชม
น า้ตกฝั่งแซมเบยี  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 หลังอาหารน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศ

แซมเบยี โดยการเดนิขา้มสะพาน ขา้มฝากแม่น ้า
แซมเบซี ท่านจะไดช้มวิวที่สวยงามของหุบเหว
ดา้นล่างและชมกจิกรรมบันจี้ จั๊ ม จากบนนสะพาน
แห่งนี้ (น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง) จากน ัน้
น า ท่ า น สู่ ที่ พ ัก  The Avani Resort ห รื อ
เทยีบเทา่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเขา้สู ่อุทยานแห่งชาตนิ า้ตกวคิตอเรยี

ฝั่ งแซมเบีย  น าท่านชม น ้าตกวิคตอเรีย 
(Victoria Fall ) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรม 
ชาตขิองโลก (Seven Natural Wonders of the 
World)   ซึง่เกดิจากการเปลี่ยนระดับของ แม่น ้า
แซมบีซ ี(Zambezi River)  ทัง้สาย คน้พบโดย ด็
อกเตอร์ลฟิวิง่สโตน เมือ่ปี ค.ศ.1855 ปัจจุบันเป็น
พรมแดนธรรมชาตริะหว่างซมิบับเว่ และแซมเบยี 
จากนัน้น าท่านสูอ่ทุยานแห่งชาตนิ ้าตกวคิตอเรยีฝ่ัง
แซมเบยี น าทา่นชมน ้าตกทีส่ าคญัและสวยงามอกี 2 
แห่งซึง่อยู่ฝ่ังแซมเบยี คอื น ้าตกArmchair Falls
ซึง่เป็นจดุทีน่ ้าตกมคีวามสงูเป็นอนัดับสอง รองจาก 
Rainbow Falls สูงถงึ 101 เมตร อกีแห่งหนึง่คอื 
น ้าตก Eastern Cataract ซึง่สวยงามไมแ่พจ้ดุอืน่ๆ เชน่เดยีวกนัการเดนิชมน ้าตกจะตอ้งเปียกจากละอองน ้า และ
ฝนทีอ่าจตกไดต้ลอดทัง้ปีเพราะฉะนัน้ ควรเตรยีมเสือ้กันฝนที ่มฮีูด้ ร่ม ตดิตัวไปดว้ย และอยา่ลมืถุงหรอืกระเป๋า
กนัน ้าส าหรับกลอ้งตา่งๆไปดว้ย จากนัน้อสิระทกุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยัภายในรสีอรท์ ผอ่นคลายกบับรรยากาศ
ธรรมชาตแิบบ แอฟรกินั 

ค า่ บรกิารอาคารค า่ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั:  The Avani Resort / หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที8่ แซมเบยี – อทุยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟาร ีชม Big Five   
 ลอ่งเรอืแมน่ า้โชเบ ชม ฮปิโป – ลฟิว ิง่สโตน   
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 จากน ัน้น าท่านน าท่านเดินทางสู่อุทายาน

แห่งชาตโิชเบ ประเทศสาธารณรฐับอสวานา 
(Botswana) (เดนิทาง 1.30 ชั่วโมง) หลังผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและผ่านพรมแดนแลว้ น า
ท่านเดินทางสู่บริเวณ อุทยานแห่งชาติโชเบ 
(Chobe National park) เป็นอุทยานแห่งชาตทิี่ดี
ทีสุ่ดและไดรั้บความสนใจจากนักท่องเทีย่ว เขา้มา
ท่องป่าดูสัตวแ์บบซาฟาร ีมพีืน้ทีป่ระมาณ 10,698 
ตารางกโิลเมตร ซึง่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอสวานา 
เป็นแหลง่รวมฝงูสตัวใ์หญน่านาชนดิ เชน่ ฝงูชา้งป่า
ทีม่กีว่า 60,000 เชอืก(มากทีส่ดุในโลก), ฝูงควาย
ป่า, มา้ลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สงิโต, เสอืดาว, 
เสือชีตา้ และไฮยีน่าลายจุด น าท่านออกชม
สตัว  ์(Game Drive) ท่องป่าซาฟารชีมสตัวท์ ี่
ย ิง่ใหญท่ ัง้หา้ ของทวปีแอฟรกิาคอื สงิโต แรด 
ควาย ป่า ชา้ง และเสอืดาว ไปจนถงึเพื่อนๆ ที่
น่ารักอย่างยีราฟ มา้ลาย ฮปิโปโปเตมัส และนก
นานาชนดิ ท่องป่าซาฟารดีูสัตวด์ว้ยรถจี๊บ รถแต่ละ
คันมนีายพรานหรอื Ranger ซึง่เป็นทัง้คนขบัรถและ
ไกดค์อยแนะน าวธิกีารชมสัตวใ์หท้ราบ มคีวามอดุม
สมบูรณ์ มคีวามเขยีวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
นานาชนดิและแน่นอนหมายรวมถงึ ผูย้ ิง่ใหญ่ทัง้หา้  
(Big five) คือ ควายป่า ชา้ง สงิโต แรด และเสอื
ดาว ซึง่ถา้ไดเ้ห็นครบก็ถือไดว้่าเป็นการชมสัตวท์ี่
สมบูรณ์ แต่ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก เพราะสัตวท์ีน่ี่
อยู่กันอย่างอสิระ ในป่าซึง่เป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ 
แล ะทุ่ งหญ ้า ส ะ วั นนา  จนถึง กึ่งท ะ เ ลทราย 
แอฟรกิาใตม้สีตัวป่์ากวา่ 220 ชนดิ ซึง่สตัวป่์ามชีวีติ
อยู่อย่างอสิรเสรีตามธรรมชาต ิไดเ้วลาสมควรน า
ทา่นเดนิทางกลับทีพ่ัก  

 *** ทางบรษิทัไมส่ามารถการนัตวีา่ทา่นจะเจอ
สตัว ์ครบทุกชนดิเนือ่งจากสตัวต์่างๆ อยู่กนั
แบบอสิระในอทุยาน*** 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นชมสตัวป่์าในอกีรูปแบบ คอืการลอ่งเรอื

ในแมน่ า้โชเบ (Boat Safari) (ใชเ้วลาในการท า Game Drive ทางน ้าประมาณ 3 ชัว่โมง) เพือ่ดวูถิชีวีติความ
เป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ที่มาดื่มน ้าในแม่น ้า
โชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นไดม้ากในแถบนี้คือ 
ฮปิโป จระเข ้ชา้ง และ นกกนิปลานานาชนิด ให ้
ทา่นไดเ้ก็บภาพความน่าประทับใจของสตัวป่์านานา
ชนดิทีอ่าศัยในแมน่ ้าโชเบ แม่น ้าโชเบ เป็นสายน ้า
ที่ส าคัญของประเทศบอทสวานา และนามเีบยี ใน
เวลาล่องเรือท่านจะเห็นอกีฟากฝ่ังหึง่เป็นดนิแดน
ของประเทศนามเิบยี แม่น ้าโชเบจะไหลไปบรรจบ
กับแม่น ้ าแซมเบซี น าท่านแวะถ่ายรูปกับตน้ไม ้
ประหลาด เบาบับ พันธุแ์อฟรกิา ทีม่ใีนอทุยานแหง่
นี้ดว้ย ส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็น
แหล่งรวมนกนานาชนดิ กว่า 450 สายพันธุ ์ซ ึง่สตัว ์
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ป่าทีน่ี่มชีวีติอยู่อย่างอสิระเสรตีามธรรมชาต ิใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทาง
กลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที:่  The Avani Resort / หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที9่ ลฟิวิง่สโตน ์– สนามบนิ – ไนโรบ ี– กรงุเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 จากนัน้อสิระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรสีอรท์ ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาตแิบบ แอฟรกิัน ซึง่

ภายในรสีอรท์ จะมสีัตวเ์ลีย้งน่ารักๆ ทีท่างรสีอรท์เลีย้งไวแ้บบธรรมชาต ิอาทเิชน่ กวาง, มา้ลาย, ยรีาฟ ใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ *** สตัวเ์หล่านีม้นีสิยั ขีต้กใจ ไม่ท ารา้ยคน แตไ่ม่ควรเขา้ใกล้
จนเกนิไป และไมค่วรเขา้ดา้นหลงัของมา้ลายเพราะอาจโดนมา้ลายดดีได ้ซึง่ทางโรงแรมและบรษิทัทวัร ์
ไมส่ามารถรบัผดิชอบได ้*** 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลฟิวิง่สโตน ์LIVINGSTONE AIRPORT 
18.05     ออกเดนิทางสูเ่มอืงกรงุไนโรบ ีโดยเทีย่วบนิที ่KQ783 
22.10 เดนิทางถงึสนามบนิไนโรบ ีแวะตอ่เครือ่ง 
23.59  น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่KQ886 
วนัที1่0 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
13.50 น าทา่นเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษ 
บริษัทฯ.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ..      ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั 
อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ ,การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ สภาพภมูอิากาศ 

การกอ่จลาจล, อบุตัเิหตแุละปญัหาการจราจร ฯลฯ 
ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ 

เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ 
ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารน ัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้

   บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง 
อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 
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วคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง (Yellow Fever) 
ผูท้ ีเ่ดนิทางเขา้สูป่ระเทศเคนยา่ แซมเบยี ซมิบบัเว ตอ้งไดร้บัการฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง (Yellow Fever) และตอ้ง

ถอืหนงัสอืยนืยนัการไดร้บัวคัซนี (International certificate of vaccination) ก่อนเดนิทางเขา้ประเทศ
น ัน้ๆ ดว้ย เพราะจะถกูตรวจทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง  

ในประเทศไทยสามารถฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง และรบัหนงัสอืรบัรองการฉดีวคัซนีไดท้ี ่
1.   คลนิกิเวชศาสตรท์่องเทีย่วและการเดนิทาง (คลนิกินกัท่องเทีย่ว) โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น คณะ

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล โทร. 02-306-9100 ตอ่ 3034  สามารถดรูายละเอยีดและท านดัหมาย 
online ไดท้ี ่www.thaitravelclinic.com/th 

2.    คลนิกิเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและอายรุศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161 
3.    สถาบนับ าราศนราดรู กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 02-590-3430 
4.   ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศตา่งๆ เชน่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ทา่เรอืกรงุเทพ

(คลองเตย) ทา่เรอืแหลมฉบงั ทา่เรอืสงขลา ฯลฯ 
ขอ้ควรรูก้อ่นฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง 
1.   ตอ้งฉดีกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
2.   ตอ้งน าส าเนาหนงัสอืเดนิทาง มาเพือ่ออกสมดุรบัรองการฉดีวคัซนี  
3.    คา่ใชจ้า่ยประมาณ 700 บาท 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ออกเดนิทางชว่ง 
 

ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
( มเีตยีงเสรมิ ) 

พกัทา่นเดยีว / หอ้ง 
จา่ยเพิม่ 

 

09-18 เม.ย 2562 168,900 168,900 164,900 39,900 

25 เม.ย.-04 พ.ค. 2562 163,900 163,900 159,900 39,900 

25 พ.ค.-03 ม.ิย. 2562 163,900 163,900 159,900 39,900 

22 ม.ิย.-01 ก.ค. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

13-22 ก.ค. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

ตอ้งการเดนิทางโดยช ัน้ธรุกจิ Business Class กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-ไนโรบ-ีกรงุเทพฯ   
 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 

12 ช.ม. / วัน  
 โรงแรมทีพ่ักตามระบหุรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ อันเป็น

ผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
 คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ ทัง้สีป่ระเทศ  
 คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ ใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ  
 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ทปิคนพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตลอดเสน้ทาง  
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ผกผันของภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหัน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์วันละ่ 100 บาท (หากทา่นประทับใจในการบรกิาร) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 60,000  บาท ก่อนการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  

มายงับรษัิท และคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ตอ่เมือ่ไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น 

และหรือ ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ ทางบรษัิทฯ ยนิดีคืนเงนิให ้
ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิยั
บางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และ
ออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

หมายเหต ุ
ทางบรษิทัจะท าการยืน่วซี่าของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ ัง่ครบ  25 ทา่น และไดร้บัควิการตอบรบัจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีค่อนเฟิรม์มาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทางท่านไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  

หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุป๊ในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้ง
เดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยดแูล และอ านวย
ความสะดวก  

เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผูก้ าหนด ทา่นทีม่ี
ความประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะ
มผีลต่อการพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแต่เพยีงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผู ้
พจิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

กรณีวซี่าทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้
ดงัตอ่ไปนี ้
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-  คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าและคา่ด าเนนิการ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่านหรอืไมผ่่านการ
พจิารณา 

-  คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซี่า ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หากท่าน
ไมผ่่านการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหักบางสว่น 
และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม่ออกตั๋วท่านจะเสยีแต่ค่ามัดจ าตั๋ว
ตามจรงิเทา่นัน้ 

-  คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ าหอ้งใน 
2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิท
จะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายท ัง้หมด 
100% 

• ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภมู  ิกรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืต่างประเทศ และ
จะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
สว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นที่
จะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  40 วัน - คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลและกรุป๊ทีต่อ้ง
การนัตมีดัจ ากบั    

 สายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ
และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วันขึน้ไป  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  19 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA เคนยา่ ซมิบบัเว แซมเบยี บอทสวานา่(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

2. รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 4 รปู ขึน้อยูก่บัประเทศทีจ่ะเดนิทาง  

3. หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชดุ (ภาษาองักฤษ) 
* คา้ขาย หลักฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง อาย ุยอ้นหลังไมเ่กนิ 3 

เดือนนับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนักงานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

* ขา้ราชการและนักเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไม่ไดเ้ดนิทางทัง้
สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดยทีว่า่การอ าเภอ 

5. ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาสตูบิตัร 1 ชดุ 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

7. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชดุ 

8. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชดุ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศปลสยทางเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถูกปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้  

10. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

11. ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 30 
วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 



CODE : WE01  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


