รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19

เมืองไนโรบี – สั มผัสความอุคมสมบูรณ์ อทุ ยานแห่ งชาติ มาไซ มาร่ า เต็มไปด้ วยสั ตว์ ป่าแห่ งทุ่งสะวันน่ า
จะได้ สัมผัสกับ BIG FIVE – ล่องเรื อทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโป – ล่องเรื อเหนื อลานา้ แซมเบซี
ซึ่งเป็ นแม่ นา้ ทีใ่ หญ่ เป็ นอันดับสองของทวีปแอฟริกา – ล่องเรื อชมสั ตว์ ป่าในแม่ นา้ โชเบ บอทสวานา
* ชมนา้ ตกวิคตอเรียทั้ง 2 ฝั่ง สิ่ งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก เทีย่ วสบายๆ ไม่ ย้ายโรงแรมบ่ อย *

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19

กาหนดการเดินทาง
09-18 เม.ย. // 25 เม.ย.-04 พ.ค. // 25 พ.ค.-03 มิ.ย.62
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

กรุงเทพฯ – ไนโรบี(เคนย่ า)

22.00

พร้ อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศขาออกชั้ น 4เคาน์ เตอร์ T กรุ๊ ป
เจ้ าหน้ าที่รอรับท่ านและคณะพร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็ คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสั มภาระ
ก่อนออกเดินทาง

วันที่2

ไนโรบี – อุทยานแห่ งชาติ มาไซ มาร่ า – รีสอร์ ทกลางธรรมชาติ

01.15
06.15

ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า แอร์ เวย์ โดยเทีย่ วบินที่ KQ761
เดินทางถึงกรุ งไนโรบี ประเทศเคนย่ า นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง จากนั้นนาท่านขึ้นรถตูแ้ บบหลังคาเปิ ด
สู่ อุทยานแห่ งชาติ มาไซมาร่ า ที่เป็ นเป้ าหมายหลักของนักท่องซาฟารี ที่มาประเทศเคนย่า นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก
Masai Mara Sopa Lodge หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง ตัวรีสอร์ ท ตกแต่ งในสไตล์ ศิลปะพื้นเมือง ตัวรีสอร์
ทตั้ ง อยู่ ท่ า มกลางธรรมชาติ บริ เ วณเชิ งเขาโอลู น เกมส์ (Oloongams Hills) ติ ด เขตอุ ท ยานมาไซ มาร่ า มี
สะดวกสบายมาก มี เครื่ อ งปรั บ อากาศ สระว่ ายน้า พร้ อมสิ่ งอานวยความสะดวกครบครั น มีวิวทิวทัศน์ ที่
สวยงาม และ ยามค่าคืนยังมีการแสดงจากชาวพืน้ เมืองมาไซ ให้ ท่านได้ สนุกสนานกับเสี ยงเพลงอีกด้ วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารในทีพ่ กั
อุทยานแห่ งชาติมาไซมาร่ า ถื อเป็ นไฮไลท์ของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่ งชาติมาไซมาร่ าที่
เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสาหรับการทาซาฟารี
ท่านจะได้ออกเล่นเกมส์ ไดรว์ เพื่อสัมผัสกับ Big Five ภายในอุทยานแห่ งชาติมาไซ มาร่ า ที่มีชื่อเสี ยงระดับ
โ ล ก อ ยู่ ติ ด กั บ อุ ท ย า น
แ ห่ ง ช า ติ เ ซ เ ร กิ ติ ข อ ง
ประเทศแซนทาเนี ย และจะ
มีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไป
มา หรื อการอพยพของสัตว์
เพื่ อหาอาหารในเขตที่ อุด ม
สมบู ร ณ์ ก ว่ า โดยเฉพาะตัว
ไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะ
มี จ านวนนับ แสนตัว ในแต่
ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ ามา
ร่ าไปยังอีกฝั่งหนึ่ งของแม่น้ า และมีสัตว์จานวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ าหรื อไม่ก็ถูกจระเข้กิน
เป็ นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ า ส่ วนซากที่เน่ าก็เป็ นอาหารของนกแร้งเหยี่ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตย์ลบั
ขอบฟ้า นาท่านเดินทางกลับสู่ ลอดจ์ ที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั

เทีย่ ง

15.30

ค่า

ที่พกั :

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19
Masai Mara Sopa Lodge / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

วันที่3

มาไซ มาร่ า – ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่ งชาติ มาไซ มาร่ าทั้งวัน
หมู่บ้านชาวมาไซ – รีสอร์ ทหรู

05.30

*** สุ ดยอดแห่ งประสบการณ์ สาหรั บท่ านที่ต้องการขึ้นชมความงามของอุทยานมาไซ มาร่ า โดย
บอลลูน กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ราคาท่ านล่ ะ 500 USD (ค่ าขึน้ บอลลูนไม่ รวมอยู่ในราคาทัวร์ การขึน้
บอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคับ กรุ ณาทาตามกฎทุกอย่ าง อย่ างเคร่ งคัด ทางบริษัทฯ บอลลูน
เป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ องประกันอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็ นผู้ตัดสิ นใจใช้ บริการเองโดยไม่ มีการบังคับจาก
บริษทั ฯ) ***ได้ เวลาสมควรนาท่ านกลับสู่ ทพี่ กั เพื่อรับประทานอาหารเช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั หลังจากนั้นให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนตามอัธยาศัย
ได้ เวลาสาหรั บการท่ องซาฟารี กันตั้งแต่ เช้ าเพื่อทาเกมส์ ไดร์ ฟ ท่านจะได้สัมผัสกับสุ ดยอดการ ท่องป่ า

07.30 น.
09.00 น.

12.30 น.
บ่ าย
19.30 น.

ที่พกั :

ซาฟารี แห่ งทุ่งสะวันน่ าขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าแห่ งแอฟริ กาขนานแท้ ปราศจากการปรุ ง
แต่ง จากมนุ ษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสน
สดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่า ตามหา
Big Five ซึ่ งได้แก่ สิ งโต เสื อ ดาว ช้ าง แรด
และควายป่ า อัน หมายถึ ง ความดุ ร้ า ยและ
อันตรายของสัตว์ หรื อที่ เรารู ้ จกั กันดี ว่า เป็ น
เจ้า ป่ าแห่ ง ทุ่ ง สะวันน่ า ท่ า นจะตะลึ ง กับ ฝู ง
ไวล์เดอร์บิสต์ นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่ า ฝูง
ช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศและ
ฝูงกวางพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์ บคั๊ บุชบัค๊ ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซลโทบี ซึ่ งท่านจะ
ประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้ สาหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ ท่านจะได้เห็นความเป็ นอยู่
ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวต์ป่าที่มีอยู่
มากมาย ได้เวลาสมควรคนรถนาท่านกลับสู่ ทีพกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
บริการอาหารกลางวัน แบบ ปิ คนิค (Lunch Box)
คนรถนาท่านออกท่องซาฟารี อีกครั้งในช่วงบ่าย เพื่อเก็บบิ๊กไฟว์ ให้ครบ และให้ท่านได้ใช้เวลาในอุทยานมา
ไซ มาร่ า ให้คุม้ ค่าที่สุด จนถึงช่วงเย็น นาท่านเดินทางกลับสู่ ลอจ์ด ที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั
(การทาเกมไดร์ ฟ สามารถทาได้ ตลอดทั้งวันหรื อพร้ อมอาหารกลางวันแบบปิ กนิคขึน้ อยู่ตามความเหมาะสม
ของแต่ ละฤดูกาล)

Masai Mara Sopa Lodge / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

*** ทางบริ ษทั ไม่สามารถการันตีวา่ ท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเนื่ องจากสัตว์ต่างๆอยูก่ นั แบบอิสระในอุทยาน***

วันที่4

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19
มาไซ มาร่ า – อุทยานแห่ งชาติไนวาซ่ า – ล่องเรื อ ชมฮิปโป
กรุงไนโรบี – ภัตตาคารคอร์ นิวอร์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่:

นาท่านขึ้นรถตูแ้ บบหลังคาเปิ ดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ได้เวลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติหรื อเวลาชม
สัตว์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเคนย่าและบางแห่งเป็ นทุ่งโล่งและอาจเห็นสัตว์ต่าง ๆ
เดินข้ามถนนได้โดยง่าย เดินทางถึงทะเลสาบไนวาซา
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร

นาท่ านล่ องเรื อทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศั ยอยู่ในทะเลสาบแห่ งนี้ มีจานวนมากกว่ า
1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตวั ผูท้ ี่เป็ นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ าหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่
ในหนองน้ าหรื อน้ าที่มีความลึกไม่เกิน 3
เมตร ดาน้ าได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึง
จะเอาหัวโผล่ข้ ึนมาเหนือน้ าท่านสามารถ
เห็น หู ตา จมูก อยู่เหนื อน้ าในระนาบ
เดี ย วกั น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนเมื่ อ มองใน
ระยะไกลเหมื อ นขอนไม้ ล อยน้ า ฝู ง
ฮิ ป โปจะขึ้ นมาบนบกเพื่ อ กิ น หญ้า ใน
เวลากลางคืนเนื่ องจากผิวของฮิป โปจะ
ทนความร้ อนไม่ ไ ด้ใ นเวลากลางวันจึ ง
ต้องอยูใ่ นน้ า นอกจากนี้ ยงั ให้ท่านได้ชมนกชนิ ดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละ
พันธุ์และหาชมได้ยาก จากนั้นนาท่านขึ้น
สู่ เขตอนุ รักษ์สัตว์ป่า Crescent Island
Conservancy มี เนื้ อที่ 80 กิ โลเมตร ที่
ท่ า นจะสามารถเดิ น ชมสั ต ว์ ห รื อจะ
ถ่ า ยรู ป ได้อย่า งใกล้ชิ ดกับ ม้าลาย ยี่ราฟ
ม้าลาย ไวด์เดอร์ บิสต์ และกวางชนิ ดต่าง
ๆ อาทิเช่น วอเตอร์ บกั๊ บุชบัก๊ ธอมสันกา
เซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยังมีฝงู ควายป่ า
นอกจากนี้ เขตอนุ รั ก ษ์สั ตว์ป่ าแห่ ง นี้ ย งั
เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาหนังดังจากฮอลลีวดู๊ นาท่านเดินทางโดยรถ สู่ กรุ งไนโรบี
บริ การอาหารค่า ณ ห้ องอาหารคอร์ นิวอร์ Carnivore Restaurant ภัตตาคารท้ องถิ่น สไตล์ แอฟริ กันที่มี
ชื่ อเสี ยงที่สุดในกรุ งไนโรบี ให้ ท่านได้ เลือกชิ มเนื้อชนิดต่ างๆ ที่นามาคลุกเคล่ าเครื่ องเทศ และย่ างจนสุ ก หอม
อร่ อยพร้ อมน้าจิ้มรสเด็ด ส่ วนใหญ่ จะเป็ นเนื้อวัว เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกระต่ าย เนื้อ กวางชนิด
ต่ างๆ เนื้อไก่ ใส้ กรอกหมู เนื้อแกะ ซี่โคลงหมู พร้ อม ซุ ป สลัด มันฝรั่ง และข้ าวสวย

Four Points by Sheraton Nairobi Airport Hotel / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

วันที่5
เช้ า
07.20
09.35

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19
ไนโรบี – เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์(ซิมบับเว)
สวนสิงโต (Walk with Lion) – ล่องเรื อชมพระอาทิตย์ ตก

ค่า

บริการอาหารเช้ า แบบกล่อง / นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน ไนโรบี
ออกเดินทางสู่ เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ Victoria Falls ประเทศซิมบับเว โดยเทีย่ วบินที่ KQ792
เดิ นทางถึ งสนามบิ น วิค ตอเรี ย ฟอลล์ นาท่ า นเดิ นทางเข้ า สู่ ตั ว เมื อ ง น าท่ า นเดิ นทางสู่ ส วนสิ ง โต เปิ ด
ประสบการณ์ สุ ดพิ เ ศษ
ครั้ งหนึ่ งในชี วิ ต กั บ การ
สัมผัสสิ งโตและการเดินกับ
สิ ง โตแบบใกล้ชิ ด ท่ า น
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ ภ า พ แ ล ะ
ประสบการณ์ ก ารเดิ น เล่ น
กั บ สิ งโตได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย ได้
เวลาสมควรนาท่านออกดิ น
ทางสู่ เข้ า สู่ โรงแรมที่ พ ัก
Victoria Falls Hotel / หรื อเทียบเท่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านล่องเรื อเหนือลาน้าแซมเบซี (Sundowner Cruise) ซึ่ งเป็ นแม่น้ า ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริ กา
ซึ่ ง ไหลผ่า น 2 ประเทศ คื อ
แซมเบี ยกับซิ มบับเว่ ตัวแม่น้ า
แซมเบซี น้ นั ใสสะอาดแม้ว่าจะ
ดู สีคล้ าที่สาคัญมีสัตว์อนั ตราย
อยู่หลายประเภท อาทิ จระเข้
ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรื อ
วิง่ ผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติ
ที่เป็ นป่ าใหญ่ มีท้ งั ต้นไม้ใหญ่
น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็น
เป็ นครั้งคราวและพิเศษท่านจะ
ได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามจากบนเรื อด้วย สมควรแก่เวลา นาท่านกลับโรงแรม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร BOMA Restaurant พร้ อมโชว์ พืน้ เมืองแอฟริกนั อันสนุกสนาเร้ าใจ

ที่พกั :

VICTORIA FALLS HOTEL / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
15.00

วันที่6
เช้ า

เทีย่ ง

ที่พกั :

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19
เดินชมนา้ ตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว (สวยมาก)
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านชมน้าตกวิคตอเรี ย ฝั่ งซิ มบับเวน้าตกนี้ต้ ังอยู่ในอุทยานแห่ งชาติน้าตกวิคตอเรี ยโดยมีแม่น้ าแซมเบซี
เป็ นต้ น ก าเนิ ด น้ าตกที่ ยิ่ ง ใหญ่ น้ ี ถู ก
ค้ น พบโดย นั ก ส ารวจชาวส ก็ อ ต
ดอกเตอร์ เดวิด ลิฟวิ่งสโตนเมื่อปี ค.ศ.
1855 เป็ นน้ าตกที่ สู งที่ สุดในโลก มี
ความสู งณจุดสู งสุ ดถึง 108 เมตร ตัว
น้ าตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตรใน
ฤดู น้ าหลากซึ่ งตรงกั บ ช่ ว งเดื อน
มีนาคม – เมษายนจะมีปริ มาณน้ าตก
จากหน้าผาถึ งนาที่ละกว่า 100 ล้านแกลลอนปั จจุบนั ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นหนึ่ งใน
มรดกโลกและได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกนาท่านชมจุดชมน้ าตกที่
มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ
1. Devil’s Cataract สวยสะใจ ละอองนา้ สาดกระเซ็นชุ่ มฉ่า
2. Main Falls มีหน้ ากว้างของแผงนา้ ตกถึง 830 เมตร
3. Horse Shoe Falls เป็ นจุดทีไ่ ด้ รับการยกย่ องว่ าสวยทีส่ ุ ด ตัวนา้ ตกมีรูปคล้ ายเกือกม้ ามีความสู งถึง 95 เมตร
4. Rainbow Falls เป็ นจุ ดที่น้าตกมี
ความสู งที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้
สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ
น้ าตกนี้ อย่างใกล้ชิดการเดินชมน้ าตก
จะต้องเปี ยกจากละอองน้ า และฝนที่
อาจตกได้ ต ลอดทั้ง ปี เพราะฉะนั้ น
ควรเตรี ยมเสื้ อกันฝนที่มีฮูด้ ร่ ม ติดตัว
ไปด้วย และอย่าลืมถุงหรื อกระเป๋ ากัน
น้ าสาหรับกล้องต่างๆไปด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พิเศษสุ ด...ท่ านนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความสวยงามของน้าตกจากมุมสู งประมาณ 15 นาที ท่ านจะได้ ชมความ
สวยงาม และยิ่งใหญ่ ของน้าตกจากมุมสู ง (ท่ านใดสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ โปรดติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ราคาขึ้น
เฮลิคอปเตอร์ 15 นาที ท่านล่ะ 160 USD ไม่ รวมในราคาทัวร์ ) จากนั้นอิสระทุกท่ านพักผ่ อนตามอัธยาศัยภายใน
รีสอร์ ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั

VICTORIA FALLS HOTEL / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

วันที่7
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19
ซิมบับเว – ลิฟวิง่ สโตน์ (แซมเบีย) – เข้ าชมนา้ ตกฝั่งแซมเบีย
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหารนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่
ประเทศแซมเบีย โดยการเดินข้ามสะพาน
ข้ามฝากแม่น้ าแซมเบซี ท่านจะได้ชมวิวที่
สวยงามของหุ บเหวด้ า นล่ า งและชม
กิ จกรรมบันจี้ จัม๊ จากบนนสะพานแห่ ง นี้
(นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง) จากนั้น

นาท่ านสู่ ที่พกั The Avani Resort หรื อ
เทียบเท่ า
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่ านเข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติน้าตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย นาท่ านชม น้าตกวิคตอเรีย (Victoria Fall ) 1
ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ทางธรรม ชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World) ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยน

ค่า

ร ะ ดั บ ข อ ง แ ม่ น้ า แ ซ ม บี ซี (Zambezi
River) ทั้งสาย ค้นพบโดย ด็อกเตอร์ ลิฟ
วิ่ ง สโตน เมื่ อ ปี ค.ศ.1855 ปั จ จุ บ ัน เป็ น
พรมแดนธรรมชาติระหว่างซิ มบับเว่ และ
แซมเบีย จากนั้นนาท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติ
น้ า ตกวิ ค ตอเรี ยฝั่ ง แซมเบี ย น าท่ า นชม
น้ าตกที่สาคัญและสวยงามอีก 2 แห่ งซึ่ ง
อยูฝ่ ั่ งแซมเบีย คือ น้ าตกArmchair Falls
ซึ่ งเป็ นจุ ด ที่ น้ า ตกมี ค วามสู ง เป็ นอัน ดับ
สอง รองจาก Rainbow Falls สู งถึง 101 เมตร อีกแห่ งหนึ่ งคือ น้ าตก Eastern Cataract ซึ่ งสวยงามไม่แพ้จุด
อื่นๆ เช่นเดียวกันการเดินชมน้ าตกจะต้องเปี ยกจากละอองน้ า และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้น ควร
เตรี ยมเสื้ อกันฝนที่ มีฮูด้ ร่ ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรื อกระเป๋ ากันน้ าสาหรับกล้องต่างๆไปด้วย จากนั้น
อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรี สอร์ ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริ กนั
บริการอาคารค่า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมทีพ่ กั

ที่พกั :

The Avani Resort / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

วันที่8

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19
แซมเบีย – อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม Big Five
ล่องเรื อแม่ นา้ โชเบ ชม ฮิปโป – ลิฟวิง่ สโตน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

จากนั้นนาท่ านนาท่ านเดินทางสู่ อทุ ายานแห่ งชาติโชเบ ประเทศสาธารณรัฐบอสวานา (Botswana)

เทีย่ ง

(เดิ นทาง 1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื องและผ่านพรมแดนแล้ว นาท่านเดิ นทางสู่ บริ เวณ
อุทยานแห่ งชาติโชเบ (Chobe National park)
เป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความ
สนใจจากนักท่ องเที่ ย ว เข้ามาท่ องป่ าดู สั ตว์
แบบซาฟารี มี พ้ืนที่ ประมาณ 10,698 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่ งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในบอสวานา
เป็ นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิ ด เช่น ฝูง
ช้ า งป่ าที่ มี ก ว่ า 60,000 เชื อ ก(มากที่ สุ ด ใน
โลก), ฝูงควายป่ า, ม้าลาย และสัตว์นักล่ า
อย่าง สิ งโต, เสื อดาว, เสื อชีตา้ และไฮยีน่า
ล า ย จุ ด น า ท่ า น อ อ ก ช ม สั ต ว์ (Game
Drive) ท่ องป่ าซาฟารี ชมสั ตว์ ที่ยิ่งใหญ่ ท้ังห้ า
ของทวีป แอฟริ ก าคื อ สิ ง โต แรด ควาย ป่ า
ช้ าง และเสื อ ดาว ไปจนถึ ง เพื่ อ นๆ ที่ น่ า รั ก
อย่า งยี ร าฟ ม้า ลาย ฮิ ป โปโปเตมัส และนก
นานาชนิด ท่องป่ าซาฟารี ดูสัตว์ดว้ ยรถจี๊บ รถ
แต่ละคันมีนายพรานหรื อ Ranger ซึ่ งเป็ นทั้ง
คนขับรถและไกด์คอยแนะนาวิธีการชมสัตว์
ให้ท ราบ มี ค วามอุ ดมสมบู รณ์ มี ค วามเขี ย ว
ชอุ่ ม เป็ นที่ อยู่อาศัย ของสั ตว์นานาชนิ ดและ
แน่ น อนหมายรวมถึ ง ผูย้ ิ่ ง ใหญ่ ท้ งั ห้า (Big
five) คื อ ควายป่ า ช้า ง สิ ง โต แรด และเสื อ
ดาว ซึ่ งถ้าได้เห็ นครบก็ ถือได้ว่าเป็ นการชม
สั ต ว์ที่ ส มบู ร ณ์ แต่ ค่ อ นข้า งเป็ นไปได้ย าก
เพราะสัตว์ที่นี่อยูก่ นั อย่างอิสระ ในป่ าซึ่ งเป็ น
ป่ าโปร่ ง ป่ าละเมาะ และทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย แอฟริ กาใต้มีสัตว์ป่ากว่า 220 ชนิ ด ซึ่ งสัตว์ป่ามี
ชีวติ อยูอ่ ย่างอิสรเสรี ตามธรรมชาติ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับที่พกั
*** ทางบริ ษัทไม่ สามารถการั นตีว่าท่ านจะเจอสั ตว์ ครบทุกชนิ ดเนื่ องจากสั ตว์ ต่างๆ อยู่กันแบบอิสระใน
อุทยาน***
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19
บ่ าย

นาท่ านชมสั ตว์ ป่าในอีกรู ปแบบ คือการล่ องเรื อในแม่ น้าโชเบ (Boat Safari) (ใช้เวลาในการทา Game

ค่า

Drive ทางน้ าประมาณ 3 ชัว่ โมง) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิ ด ที่มาดื่ มน้ าในแม่น้ าโชเบ
สัตว์ป่ าที่ สามารถเห็ นได้ม ากในแถบนี้ คือ ฮิปโป
จระเข้ ช้าง และ นกกิ นปลานานาชนิ ด ให้ท่านได้
เก็บภาพความน่ าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิ ด
ที่ อ าศัย ในแม่ น้ า โชเบ แม่ น้ า โชเบ เป็ นสายน้ า ที่
สาคัญของประเทศบอทสวานา และนามีเบี ย ใน
เวลาล่องเรื อท่านจะเห็ นอีกฟากฝั่ งหึ่ งเป็ นดิ นแดน
ของประเทศนามิเบีย แม่น้ าโชเบจะไหลไปบรรจบ
กับ แม่ น้ า แซมเบซี น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป กับ ต้น ไม้
ประหลาด เบาบับ พันธุ์แอฟริ กา ที่มีในอุทยานแห่ งนี้ ดว้ ย สาหรับท่านที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยงั เป็ นแหล่ง
รวมนกนานาชนิ ด กว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่ งสัตว์ ป่ าที่นี่มีชีวิตอยูอ่ ย่างอิสระเสรี ตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เก็บ
ภาพความประทับใจ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่9

The Avani Resort / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง
ลิฟวิง่ สโตน์ – สนามบิน – ไนโรบี – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรี สอร์ ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริ กนั ซึ่ ง
ภายในรี สอร์ ท จะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ ที่ทางรี สอร์ ทเลี้ยงไว้แบบธรรมชาติ อาทิเช่น กวาง, ม้าลาย, ยีราฟ ให้ท่าน
ได้เก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ *** สั ตว์เหล่านีม้ ีนิสัย ขีต้ กใจ ไม่ ทาร้ ายคน แต่ ไม่ ควรเข้ าใกล้ จนเกินไป
และไม่ ควรเข้ าด้ า นหลังของม้ า ลายเพราะอาจโดนม้ าลายดีดได้ ซึ่ งทางโรงแรมและบริ ษัททัวร์ ไ ม่ สามารถ
รับผิดชอบได้ ***
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินลิฟวิง่ สโตน์ LIVINGSTONE AIRPORT
ออกเดินทางสู่ เมืองกรุ งไนโรบี โดยเทีย่ วบินที่ KQ783
เดินทางถึงสนามบินไนโรบี แวะต่ อเครื่ อง
นาท่ านออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ KQ886

เทีย่ ง
บ่ าย
18.05
22.10
23.59

วันที่10 สนามบินสุ วรรณภูมิ
13.50

นาท่ านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

บริษัทฯ...ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่ องเทีย่ ว กรณีทเี่ กิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การ
ก่ อจลาจล, อุบัตเิ หตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนีจ้ ะคานึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ ของท่ านไว้ ให้ มากที่สุด เนื่ องจากการท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมา
จ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทั วร์ จัดให้ บริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบ
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และจะไม่ คืนเงินค่ าทัวร์ ทที่ ่ านชาระแล้ ว หากท่ านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
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วัคซีนป้ องกันไข้ เหลือง (Yellow Fever)
ผู้ทเี่ ดินทางเข้ าสู่ ประเทศเคนย่ า แซมเบีย ซิมบับเว ต้ องได้ รับการฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ เหลือง (Yellow Fever) และต้ อง
ถือหนังสื อยืนยันการได้ รับวัคซีน (International certificate of vaccination) ก่อนเดินทางเข้ าประเทศนั้นๆ ด้ วย
เพราะจะถูกตรวจทีด่ ่ านตรวจคนเข้ าเมือง

ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้ เหลือง และรับหนังสื อรับรองการฉีดวัคซีนได้ ที่
1. คลินิกเวชศาสตร์ ท่องเทีย่ วและการเดินทาง (คลินิกนักท่ องเทีย่ ว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่ อ 3034 สามารถดูรายละเอียดและทานัดหมาย online ได้
ที่ www.thaitravelclinic.com/th
2. คลินิกเสริมสร้ างภูมิค้ ุมกันและอายุรศาสตร์ การท่ องเทีย่ ว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161
3. สถาบันบาราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุ ข โทร. 02-590-3430
4. ด่ านควบคุมโรคติดต่ อระหว่ างประเทศต่ างๆ เช่ น ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่ าเรื อกรุ งเทพ
(คลองเตย) ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรื อสงขลา ฯลฯ

ข้ อควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีนไข้ เหลือง
1. ต้ องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน
2. ต้ องนาสาเนาหนังสื อเดินทาง มาเพื่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน
3. ค่ าใช้ จ่ายประมาณ 700 บาท
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อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

09-18 เม.ย.62

168,900 168,900

164,900

39,900

25 เม.ย.-04 พ.ค.62

163,900 163,900

159,900

39,900

25 พ.ค.-03 มิ.ย.62

163,900 163,900

159,900

39,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ไนโรบี-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมี
การปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่า ทั้งสี่ ประเทศ
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นตลอดเส้นทาง
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันล่ะ 100 บาท (หากท่านประทับใจในการบริ การ)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่
ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
ทางบริษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมี ผู้สารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่ เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น , ห้องพักที่ คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดิ นทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั
ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้
ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลและกรุ๊ปทีต่ ้ องการันตีมดั จากับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA เคนย่ า
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 4 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะ
เดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุน้ หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
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4. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทาง
ทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การ
อาเภอ
5. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
6. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
7. สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
8. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศปลสยทางเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
10. กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
11. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวี
ซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

