
 HTC-ET-11D-BESTOF E.AFRICA 

11 วนั เบสท์ออฟ อสีแอฟริกา 
ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – แอฟริกาใต้ – นามิเบีย  

 

 
 

(เคร่ืองบินล าใหม่ Boeing 787 Dreamliner พร้อมสะสมไมล์กลุ่ม Star Alliance) 
เมษายน - ตุลาคม 2566 

229,900 บาท 

ซิมบับเว (พกัค้าง 2 คืน) – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – น ้าตกวคิตอเรีย (ซิมบบัเว) – บอสวานา 
โชเบ้ - ล่องเรือแม่น ้าซิมเบซี – Game Drive – ลฟิวิง่สโตน (แซมเบีย) – น ้าตกวคิตอเรียฝ่ังแซมเบีย   

ขึน้เฮลคิอปเตอร์ชมน ้าตกวคิตอเรีย – พเิศษกจิกรรม Walk with Lion” วนิด์ฮุก (นามิเบีย ) – 4WD ทะเลทราย
นามิบ – สวาคมัมุนด์ – หุบเขาพระจันทร์ – วาลวสิเบย์ – ล่องเรือสู่เกาะแมวน ้า 

 

7-16 เม.ย. 66 / 12-21 พ.ค. 66 / 16-26 มิ.ย. 66 / 21-31 ก.ค. 66 / 11-21 ส.ค. 66 / 13-23 ตค. 66 
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11 วนั เบสท์ออฟ อสีแอฟริกา 
ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – แอฟริกาใต้ – นามิเบีย 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร  
 

22.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็กอิน T ประตูทางเขา้ท่ี 9-10 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์ สาย
การบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วันที่สอง อาดิสบาบา - ซิมบับเว – น ้าตกวิคตอเรียซิมบับเว (พกัค้าง 2 คืน) 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยเท่ียวบิน ET619 (ใชเ้วลาบินประมาณ 8.15 ชัว่โมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหาร
เชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน (เคร่ืองบิน Boeing 787 – Dreamliner) 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินวิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบบัเว โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เท่ียวบิน 

ET829 (ใชเ้วลาบิน 4.40 ชัว่โมง)  
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินวิคตอเรียฟอลล ์ประเทศซิมบบัเว 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสู่น ้ าตกวิคตอเรียฝ่ังซิมบบัเว (Victoria Falls) หรือในช่ือทอ้งถ่ินว่า โมซิ-โอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya; 
แปลว่า ควนัท่ีส่งเสียงร้องค าราม) ตั้งอยูบ่ริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย และ ประเทศซิมบบัเว เป็นน ้าตกท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกคน้พบคร้ังแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซ่ึงเป็นผูต้ ั้งช่ือ
น ้ าตกน้ีเพ่ือเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย น ้ าตกวิกตอเรียเกิดจากแม่น ้ าซัมเบซีซ่ึงเป็นแม่น ้ ากั้น
พรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึก น ้ าตกมีขนาดกวา้งกวา่ 1690 เมตร สูงประมาณ 60-100 เมตร น ้ าตก
วิกตอเรียสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย ไดแ้ก่ น ้ าตกปีศาจ น ้ าตกหลกั น ้ าตกสายรุ้ง และน ้ าตกตะวนัออก ไอน ้ า
จากน ้ าตกวิกตอเรียสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทาง 20 กิโลเมตร น ้ าตกวิกตอเรียไดรั้บเลือกให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบนัน ้าตกวิกตอเรียเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งสร้างรายไดท่ี้ส าคญัของประเทศแซมเบีย
และประเทศซิมบบัเว อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพน ้าตกวิคตอเรียแบบเตม็อ่ิม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1989
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Victoria Fall Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 

 
 

วันที่สาม  Walk with Lion – น ้าตกวิคตอเรียซิมบับเว – ขึน้เฮลคิอปเตอร์ – ล่องเรือ Sun Downer Cruise 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตกบัการสัมผสัสิงโต และ การเดินกบัสิงโตแบบใกลชิ้ด (Walk with 

Lion) ซ่ึงท่านสามารถเก็บภาพและประสบการณ์การเดินเล่นกบัสิงโตไดอ้ยา่งเต็มท่ี อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์การนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมน ้ าตกวิคตอเรียจากมุมสูง (Helicopter tour 15 mins) ให้ท่าน

ไดช้มทศันียภาพของแผงน ้ าตกวิคตอเรีย ท่ีเรียกไดว้่าเป็นน ้ าตกท่ีกวา้งท่ีสุดในโลก และเป็น 1 ใน 3 น ้ าตกท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลกอีกดว้ย และยงัมีเวลาให้ท่านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการเก็บภาพน ้ าตกวิคตอเรียแบบใกลชิ้ด ไดเ้วลาน า
ท่านล่องเรือแม่น ้าซิมเบซี (Sun Downer Cruise)  ชมความงดงามของแม่น ้าแซมเบซี ซ่ึงเป็นแม่น ้าใหญ่เป็นอนัดบั
สองของทวีปแอฟริกา ซ่ึงไหลผา่น 2 ประเทศคือ แซมเบีย กบัซิมบบัเว ตวัแม่น ้าแซมเบซีนั้นใสสะอาด แมว้า่จะดู
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สีคล ้ า และยงัเป็นท่ีอยู่ของสัตว์นานาชนิดทั้ ง จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางท่ีเรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็น
ธรรมชาติ ท่ีเป็นป่าใหญ่ มีทั้งตน้ไมใ้หญ่น้อย และสัตวป่์าโผล่มาให้เห็นเป็นคร้ังคราวดว้ย มีทั้งโขลงชา้ง ยีราฟ 
ฮิปโป ฯลฯ และพิเศษท่านจะไดช้มพระอาทิตยต์กอนัสวยงาม จากบนเรือดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Victoria Fall Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 

 
 

วันที่ส่ี โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) โดยทางเรือขา้มแม่น ้าโชเบ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและผา่นพรมแดนแลว้ น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National park) เป็นอุทยานแห่งชาติ
ท่ีดีท่ีสุดและไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว เขา้มาท่องป่าดูสัตวแ์บบซาฟารี มีพ้ืนท่ีประมาณ 10,698 ตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในบอสวานา เป็นแหล่งรวมฝงูสัตวใ์หญน่านาชนิด เช่น ฝงูชา้งป่าท่ีมีกวา่ 60,000 
เชือก, ฝงูควายป่า, มา้ลาย และสัตวน์กัล่าอยา่ง สิงโต, เสือดาว, เสือชีตา้ และไฮยน่ีาลายจุด ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบ
การดูนก ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กวา่ 450 สายพนัธุ์ สัตวป่์าท่ีน่ีมีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระเสรีตามธรรมชาติ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในลอดจ ์
 

 
 

บ่าย น าท่านชมสัตวป่์าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่น ้าโชเบ (Boat Safari) (ใชเ้วลาในการท า Game Drive ทาง
น ้ าประมาณ 3 ชั่วโมง) เพ่ือดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ท่ีมาด่ืมน ้ าในแม่น ้ าโชเบ สัตว์ป่าท่ี
สามารถเห็นได้มากในแถบน้ีคือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่า
ประทบัใจของสัตวป่์านานาชนิดท่ีอาศยัในแม่น ้ าโชเบ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัตน้ไมป้ระหลาด เบาบบั พนัธุ์อฟั
ริกาท่ีมีในอุทยานแห่งน้ีดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mowana Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า โชเบ (บอสวานา) – Game Drive – น ้าตกวิคตอเรีย (แซมเบีย)  
 น าท่านออกชมสัตวแ์ละสัมผสับรรยากาศของอุทยานโชเบในช่วงเชา้ตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่าน

สัมผสัทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตวบ์างชนิดท่ีออกหากินในตอนเชา้ตรู่ และสัตวท่ี์กลบัจากการล่าเหยื่อใน
ตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตยข้ึ์นท่ามกลางธรรมชาติ 

10.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่น ้าตกวิคตอเรีย (Victoria Fall) ฝ่ังแซมเบีย ซ่ึงท่านตอ้งผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่น ้ าตกวิคตอเรีย (Victoria Falls) ฝ่ังแซมเบีย เพ่ือชมน ้ าตกท่ีส าคญัและสวยงามอีก 2 แห่งซ่ึงอยู่

ฝ่ังแซมเบีย คือ น ้ าตก Armchair Falls ซ่ึงเป็นจุดท่ีน ้ าตกมีความสูงเป็นอนัดบัสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 
101 เมตร อีกแห่งหน่ึงคือ น ้าตก Eastern Cataract ซ่ึงสวยงามไม่แพจุ้ดอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั การเดินชมน ้าตกจะตอ้ง
เปียกจากละอองน ้า และฝนท่ีอาจตกไดต้ลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเส้ือกนัฝนท่ีมีฮูด้ (ทางบริษทั มีบริการ
เส้ือกนัฝนใหลู้กคา้ทุกท่าน) ร่ม ติดตวัไปดว้ยและอยา่ลืมถุงหรือกระเป๋ากนัน ้าสาหรับกลอ้งต่างๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Avani Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

วันที่หก น ้าตกวิคตอเรีย (แซมเบยี) - โจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริกาใต้) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 อิสระให้ท่านไดเ้ขา้ชมน ้าตกวิคตอเรีย เพ่ือเก็บภาพความสวยงามของแผงน ้าตกจากฝ่ังซิมบบัเว ในช่วงเชา้ ซ่ึงจะ

ไดบ้รรยากาศและภาพความสวยงามยามพระอาทิตยข้ึ์น และไม่ควรพลาดท่ีจะไดช้มความงามยามเชา้ของน ้ าตก
แห่งน้ี ให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัอยา่งเต็มท่ี หรือจะเลือกเก็บภาพสัตวต่์างๆภายในบริเวณโรงแรม ไม่ว่าจะ
เป็นยรีาฟ ฝงูกวาง มา้ลาย เป็นตน้ 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลิฟวิ่งสโตน  
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 อิสระอาหารกลางวนัในสนามบินตามอธัยาศยั โดยทางทวัร์จดัค่าอาหารท่านละ 25 USD 
13.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิฟวิ่งสโตน สู่สนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก โดยเท่ียวบิน……. 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

15.20 น. เดินทางถึงสนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 น าท่านเท่ียวชมเมืองโจฮนัเนสเบิร์ก (Johannesburg) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแอฟริกาใต ้และเป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัเกาเทง (Gauteng) อนัเป็นเขตท่ีมัง่คัง่และเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของแอฟริกาใต ้เป็นเขต
เมืองใหญ่ติดอนัดบั 40 ของโลกและเป็นหน่ึงในสองเมืองระดบัโลกของแอฟริกาท่ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก นอกจาก
น้ีโจฮนัเนสเบิร์กยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดท่ีตั้งอยู่บนดินแดนท่ีไม่ถูกแวดลอ้มดว้ยทะเลสาบ แม่น ้ า และแหล่งน ้ า
อ่ืนๆ น าท่านผ่านชมยา่นฮิลโบลว ์ซ่ึงเป็นท่ีตั้งขอหอโทรคมนาคมซ่ีงสูงเด่นเห็นมาแต่ไกล ผ่านชมตึก คาร์ลตนั 
เซ็นเตอร์ (Carlton Center), ผ่านชมศาลสูงแห่งแอฟริกาใต ้และ ศูนยบ์ญัชาการ Anglo American จากนั้นน าท่าน
ผ่านชม Constitution Hill ซ่ึงอดีตเคยเป็นท่ีคุมขงันักโทษในแอฟริกาใต ้น าท่านผ่านชมสะพานเนลสัน สะพาน
แขวนท่ีมีทศันียภาพสวยงาม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Radisson Blu Gautrain Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่เจ็ด วาลวิสเบย์ (ประเทศนามิเบีย) – หุบเขาพระจันทร์ – สวาคอปมุนด์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเช็คอิน 
10.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก สู่สนามบินวาลวิสเบย ์(ประเทศนามิเบีย) โดยเท่ียวบิน........ 
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินวาลวิสเบย ์
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม หุบเขาพระจันทร์ (Moon valley) หรือท่ีหลายคนเรียกว่า ท่ีราบสูงเวลวิทเชีย เน่ืองจากบริเวณน้ีมี

ตน้ไมพ้นัปี Welwitschia อยู่จ  านวนมากในบริเวณท่ีราบเวลวิทเชียน้ีท่านจะไดช้มระบบนิเวศน์ทะเลทรายอนั
แปลกประหลาดของเหล่าพืชทะเลทรายซ่ึงไม่น่าเช่ือว่าสามารถด ารงชีพอยู่ได ้แต่ในความเป็นจริงพืชเหล่าน้ี
สามารถอยูร่อดไดอ้ย่างสบายทั้งน้ีเกิดจากการท่ีมีกระแสน ้ าเยน็ “เบนกูเอล่า” ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติคแถบ
ประเทศนามิเบีย ซ่ึงได้พดักระแสลมไปปะทะกับลมร้อนจากทะเลทรายท าให้เกิดการกลัน่ตวัของละอองน ้ า
กลายเป็นหมอกในตอนเชา้ซ่ึงมากเพียงพอกบัพืชและสัตวห์ลายชนิดท่ีจะด ารงชีวิตในทะเลทรายแห่งน้ี ท่านจะ
เห็นพุ่มไมข้นาดเล็กซ่ึงมีสีด าและเทา เหมือนถูกแดดเผาจนตาย ท่ีเรียกว่า Grey & Black Lichen แต่เม่ือเราหยด
น ้ าลงไปไม่ก่ีหยด เราจะเห็นความมหัศจรรย์ของพืชเหล่าน้ี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
ทะเลทรายแห่งนามิเบียตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านชมและถ่ายรูปกบัตน้ไมพ้นัปี “ตน้เวลวิทเชีย” ซ่ึงเป็นตน้ไม้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ทะเลทราบท่ีมีอายยุาวนานนบัพนัปี และเป็นพืชท่ีข้ึนเฉพาะในแถบตอนเหนือของประเทศนามิเบียเท่านั้น อิสระ
ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความอศัจรรยท์างธรรมชาติตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองสวาคอปมุนด์ ซ่ึงเป็น
เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของแอฟริกา ระหว่างทางท่านจะไดสั้มผสัธรรมชาติอนังดงามของชายฝ่ัง
มหาสมุทรแอตแลนติค และทะเลทราย 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Swakopmud Hotel & Entertainment **** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปด ล่องเรือชมแมวน ้า– ซอสซุสไฟล์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเลียบมหาสมุทรแอตแลนติคสู่อ่าววลัฟิส (Walvis Bay) เพ่ือล่องเรือชมแมวน ้ า เรือจะน าเราออก

จากชายฝ่ังให้ท่านไดช้มวิวทะเลทรายท่ีมองจากมุมในทะเล พร้อมนกพีลิแกนตวัใหญ่บินโฉบไปมาบนเรือเพ่ือ
ขออาหารกินกบันกัท่องเท่ียวเพราะเจา้หนา้ท่ีจะให้อาหารเป็นประจ า นกพีลิแกนจึงคุน้เคยกบัคนและใกลชิ้ดกบั
นกัท่องเท่ียวบนเรือ ท าให้สามารถถ่ายรูปไดอ้ยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นต่ืนตาต่ืนใจกบัแมวน ้านับพนัตวับนเกาะ
และชายหาดยาวหลายร้อยกิโลเมตร มองระยะไกลเหมือนกอ้นหินขนาดเล็กแต่พอเรือเขา้ใกลม้นัคือแมวน ้านับ
พนัตวัอาศยัอยู่บนเกาะแห่งน้ี ให้ท่านไดถ่้ายรูปอยา่งใกลชิ้ด ก่อนเรือจะออกมาอีกดา้นให้ท่านไดแ้วะชมฟาร์ม
หอยนางรมระหวา่งเดินทางกลบั  บริการอาหาร รวมถึงของว่าง ให้ท่านจะไดใ้กลชิ้ดกบัแมวน ้าท่ีว่ายน ้าริมขอบ
เรือหรือกระโดดข้ึนมาบนเรือเพ่ือขออาหารและใหท้่านไดต่ื้นเตน้ในการถ่ายรูปอยา่งใกลชิ้ด  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบ Lunch Box 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลฟัท์ (Namib Naukluft National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3.30 ชัว่โมง) เป็นเขตทะเลทรายท่ีไดช่ื้อว่าเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีอายถึุง 55 ลา้นปี และช่ือของประเทศนามิเบีย 
ก็มาจากช่ือของทะเลทรายแห่งน้ี ค  าว่า Namib แปลว่า พ้ืนท่ีโล่งกวา้ง และอุทยานแห่งชาติแห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็น
เกมส์ปาร์ค (Game Park) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกา มีขนาดพ้ืนท่ีเกือบ 50,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลทรายนามิบยงั
เป็นหน่ึงในส่ีสุดยอดปรารถนาของทวีปแอฟริกาท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไปชมมากท่ีสุดอีกดว้ย ทะเลทรายนามิบ
กนัดารและแห้งแลง้ มีเพียงตน้อาคาเซียเท่านั้นท่ีเป็นร่มเงาให้สัตวต่์างๆ ท่ีอาศยัอยู่ไดบ้งัแดด ผ่านภูเขารูปร่าง 
แปลกตารูปทรงต่างๆ และระหวา่งทางอาจมีสัตวใ์ห้เห็นบา้ง เช่น กวางสายพนัธุ์ต่างๆ และมา้ลาย น าท่านไปชม
ความยิ่งใหญ่และสวยงามของ แคนยอนเซสเรียม (Sesriem) ท่านจะได้ชมหน้าผาอันงดงามท่ีธรรมชาติได้
รังสรรค์ข้ึน จากแรงลม พายุทรายและ ธรรมชาติของแม่น ้ าเซาชับ (Tsauchab River) มานานกว่า 15 ล้านปี
กลายเป็นหนา้ผาท่ีมีความยาวกวา่ 1 กิโลเมตร และลึกถึง 30 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sossusvlei Lodge **** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่เก้า ซอสซุสไฟล์  – ทะเลทรายนามิบ – วินด์ฮุก (นามิเบีย)  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสู่ เขตอุทยานแห่งชาติซอสซุสไฟล ์(Sossusvlei) น าท่านชมทะเลทรายท่ีสวยงามบริเวณ ซอสซุสไฟล์ ซ่ึง

ไดช่ื้อวา่สวยสุดยอดของทะเลทรายนามิบใหท้่านไดไ้ต่เขาทรายท่ีสูงท่ีสุดในโลก Big Daddy หรือเลือกเนินทราย
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ท่ีเลก็ลงหน่อยท่ีรู้จกัในนาม Big Mama เนินทรายในบริเวณน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามท่ีสุด ซ่ึงเนินทราย (Sand 
Dune) ต่างๆเหล่าน้ีก าเนิดจากการพัดของกระแสลมจาก  หลายทิศทางทางทฤษฎีเรียกเนินทรายแถบน้ีว่า 
Parabolic Dunes หรือ Multi Cycle Dunes จากซอสซุสไฟล์ น าท่านนั่งรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ผ่านทะเลทรายไป สู่
ศูนยก์ลางของซอสซุสไฟล ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใชถ่้ายท า ภาพยนตร์ และโฆษณาหลายร้อยเร่ืองซอสซุสไฟล์ ถือว่า
เป็นเนินทรายท่ีงดงามท่ีสุด สูงท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 32,000 ตารางกิโลเมตร น าท่าน
แวะชมและถ่ายรูปกับเนินทรายสีแดง (Dune 45) เป็นเนินทรายขนาดใหญ่สูงกว่า 150 เมตร ตั้ งอยู่ในหลัก
กิโลเมตรท่ี 45 นบัจากประตูทางเขา้อุทยาน 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัภายในลอดจ ์
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวินด์ฮุก (Windhoek) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) น าท่านผ่านชมอาคาร

บา้นเรือนในแบบสมยัใหม่ อาคารและสถาปัตยกรรมหลายอยา่งไดรั้บอิทธิพลมาจากเยอรมนั เน่ืองจากเยอรมนั
เป็นเจา้อาณานิคมดินแดนแถบน้ี และเป็นชาติตะวนัตกชาติแรกท่ีเขา้มาครอบครองนามิเบีย เมืองวินดฮุ์กยงัเป็น
ศูนยก์ลางทางการเมืองและการศึกษาของประเทศนามิเบีย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hilton Hotel Windhoek **** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สิบ  วินด์ฮุก – อาดิสบาบา 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองวนิดฮุ์ก น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถป์ระจ าเมือง (Windhoek Church) และ ผา่นชมสถานท่ี

ส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเมือง  
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11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินวินดฮุ์ก เพ่ือเช็คอิน อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
14.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินวินดฮุ์ก สู่สนามบินอาดิสบาบา (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.50 ชัว่โมง) 
21.20 น. เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย  
23.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เท่ียวบินท่ี ET608 (ใชเ้วลาบิน 8 ชัว่โมง) 
 สายการบินมีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วันที่เอด็ อาดิสบาบา – กรุงเทพ 
 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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11 วนั เบสท์ออฟ อสีแอฟริกา 
ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เซาท์แอฟริกา – นามิเบีย  

7-16 เม.ย. 66 / 12-21 พ.ค. 66 / 16-26 มิ.ย. 66 / 21-31 ก.ค. 66 / 11-21 ส.ค. 66 / 13-23 ตค. 66 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  เมษายน - ตุลาคม 2566 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 229,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 40,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 219,900 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัเงินคืน (BKK-ADD-VFA//WDH-ADD-BKK) 27,000 

ชั้น Business Class เพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(บิน โดย ET เท่านั้น) (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000 – 110,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  20 กนัยายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน ET/ 4F (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ ค่าวีซ่าทุกประเทศ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
▪ คา่ใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีทา่นช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเทา่นั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั
ในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( 
ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารย่ืนวซ่ีา 
หลกัฐานการท าวซ่ีาประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย 

1. ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และ มีหนา้เหลือมากกวา่ 6 หนา้  ( กรุณา สแกนสีเท่านั้น ) 
2. รูปถ่ายสี (พ้ืนหลงัสีขาว) รูปปัจจุบนัขนาด 3.5 x 4.5 cm ( กรุณา สแกนสีเท่านั้น ) 
3. ส าเนา บตัรประชาชน   
4. ส าเนา ทะเบียนบา้น  
 
หมายเหตุ  
**กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดนิทางกบับิดามารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทางไป 
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ และต้องแปลภาษาองักฤษ พร้อมประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล รวมถึงต้องแปลสูติบัตร
เกดิเป็นภาษาองักฤษ พร้อมประทับตรารับรอง โดยกระทรวงการต่างประเทศ สามารถขอประทับตราแปลเอกสารได้ที ่
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ*** 
 

การฉีดวัคซีนป้องกนัไข้เหลือง การไปเท่ียวประเทศในทวีปแอฟริกาจะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลืองก่อนเดินทางตามกฎการ
เขา้เมืองของประเทศในแถบนั้นโดยตอ้งน าส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดก่อน
เดินทางประมาณ 10 วนั สามารถไปฉีดไดท่ี้หน่วยบริการวคัซีน 
 
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199  
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167  
3. ศูนยว์ณัโรค เขต 10 โทร. 053-206-484  
 

*****ราคาวคัซีน 1,000-2,000 บาทต่อเขม็ การฉีดวคัซีนคร้ังหน่ึงจะมีระยะป้องกนัโรคไขเ้หลืองได ้10 ปี ***** 
ทางหน่วยบริการ จะใหเ้ป็นหนงัสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซ่ึงผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติดตวัไปดว้ย****** 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

11 วนั เบสท์ออฟ อสีแอฟริกา 
(เคร่ืองบินล าใหม่ Boeing 787 Dreamliner พร้อมสะสมไมล์กลุ่ม Star Alliance) 
ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เซาท์แอฟริกา – นามิเบีย  

 

ราคาทัวร์ 229,900 บาท :  7-16 เม.ย. 66    12-21 พ.ค. 66  
16-26 มิ.ย. 66     21-31 ก.ค. 66  
11-21 ส.ค. 66     13-23 ตค. 66 

 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

 
เลขท่ี 

สะสมไมล ์
อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 
      

      

      

      

      

 
 

 

 

 


