
 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมืองไนโรบี – สัมผสัความอุคมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาต ิมาไซ มาร่า เตม็ไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวนัน่า 
จะได้สัมผสักบั BIG FIVE – ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื0อชม ฝูงฮิปโป – ล่องเรือเหนือลาํนํ4าแซมเบซี 

ซึ0งเป็นแม่นํ4าที0ใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวปีแอฟริกา – ล่องเรือชมสัตว์ป่าในแม่นํ4าโชเบ บอทสวานา 

* ชมนํ4าตกวคิตอเรียทั4ง ; ฝั0ง สิ0งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เที0ยวสบายๆ ไม่ย้ายโรงแรมบ่อย * 
อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีา ทปิพนักงานขบัรถ ไกด์ท้องถิ0น 



 

   

 

 

  

  

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
@A-CD เม.ย. // ;G เม.ย.-@H พ.ค. // ;G พ.ค.-@I มิ.ย. // ;; ม.ิย.-@C ก.ค. // CI-;; ก.ค. ;GJ; 

 ( กรุณาสํารองที0นั0งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื0อความสะดวกในการยื0นวซ่ีา) 
วนัที0C  กรุงเทพฯ – ไนโรบี(เคนย่า) 
;;.@@ พร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั4น Hเคาน์เตอร์ T กรุ๊ปเจ้าหน้าที0

รอรับท่านและคณะพร้อมอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระก่อนออกเดินทาง 
วนัที0;    ไนโรบี – อุทยานแห่งชาต ิมาไซ มาร่า – รีสอร์ทกลางธรรมชาต ิ 
01.15 ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ โดยเที0ยวบินที0 KQ761 
06.15 เดินทางถึงกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  จากนั�นนาํท่านขึ�นรถตูแ้บบหลงัคาเปิด สู่

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ที%เป็นเป้าหมายหลกัของนักท่องซาฟารีที%มาประเทศเคนย่า นําท่านเข้าสู่ที0พัก Masai 
Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง  ตัวรีสอร์ท ตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื4นเมือง ตัวรีสอร์ทตั4 งอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ (Oloongams Hills) ติดเขตอุทยานมาไซ มาร่า มีสะดวกสบายมาก มี
เครื0องปรับอากาศ สระว่ายนํ4า พร้อมสิ0งอาํนวยความสะดวกครบครัน มีวิวทิวทัศน์ที0สวยงาม และ ยามคํ0าคืนยังมีการ
แสดงจากชาวพื4นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกบัเสียงเพลงอกีด้วย 

เที0ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารในที0พกั 
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลทข์องรายการนี�  ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าที%เตม็ไป

ดว้ยสตัวป่์าแห่งทุ่งสะวนัน่าและเหมาะสาํหรับการทาํซาฟารี   
CG.I@ ท่านจะไดอ้อกเล่นเกมส์ไดรว ์เพื%อสัมผสักบั Big Five  ภายในอุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ที%มีชื%อเสียงระดบัโลก อยู่

ติดกบัอุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศ แซน
ทาเนีย และจะมีการยา้ยถิ%นขา้มประเทศไปมา ห รือ
การอพยพของสัตว์เพื%อหาอาหารในเขตที% อุดม
สมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตวัไวลเ์ดอร์บิสตแ์ละ ม้ า
ลาย จะมีจาํนวนนบัแสนตวัในแต่ละกลุ่มใน ก า ร
ขา้มแม่นํ� ามาร่าไปยงัอีกฝั%งหนึ% งของแม่นํ� า แ ล ะ
มีสัตว์จาํนวนมากที%ถูกเหยียบตายระหว่าง ข้ า ม
แม่นํ� าหรือไม่ก็ ถูกจระเข้กินเป็นอาหาร
ระหว่างขา้มแม่นํ� า ส่วนซากที%เน่าก็เป็นอาหารของนกแร้งเหยี%ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า นาํท่าน
เดินทางกลบัสู่ลอดจ ์ที%พกั 

คํ0า บริการอาหารคํ0า ณ ห้องอาหารของที0พกั 



 

   

 

 

  

  

 

 

ที0พกั:  Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทยีบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที0I มาไซ มาร่า – ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาต ิมาไซ มาร่าทั4งวนั -  หมู่บ้านชาวมาไซ – รีสอร์ทหรู 
0G.I@  *** สุดยอดแห่งประสบการณ์ สําหรับท่านที0ต้องการขึ4นชมความงามของอุทยานมาไซ มาร่า โดยบอลลูน 

กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาท่านล่ะ G@@ USD (ค่าขึ4นบอลลูนไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ การขึ4นบอลลูนอยู่ใน
ดุลยพนิิจของกปัตันผู้บังคบั กรุณาทําตามกฎทุกอย่าง อย่างเคร่งคดั ทางบริษทัฯ บอลลูนเป็นผู้รับผดิชอบเรื0อง
ประกนัอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตดัสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการบังคบัจาก บริษทัฯ) ***ได้เวลาสมควร
นําท่านกลบัสู่ที0พกั เพื0อรับประทานอาหารเช้า 

@p.I@ น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที0พกั หลงัจากนั4นให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย  
09.@@ น. ได้เวลาสําหรับการท่องซาฟารีกนัตั4งแต่เช้าเพื0อทําเกมส์ ไดร์ฟ ท่านจะไดส้ัมผสักบัสุดยอดการ ท่องป่าซาฟารีแห่ง

ทุ่งสะวนัน่าขนานแท ้สมัผสักบับรรยากาศของทุ่งหญา้แห่งแอฟริกาขนานแท ้ปราศจากการปรุงแต่ง จ า ก ม นุ ษ ย์  ใ ห้
ท่านไดสู้ดอากาศอนัแสนสดชื%นในช่วงเช้า พร้อมกับชม สั ต ว์
ป่า ตามหา Big Five  ซึ%งไดแ้ก่ สิงโต เสือ ดาว ช้าง แรด และ ควาย
ป่า อนัหมายถึงความดุร้ายและอนัตรายของสัตว ์หรือที%เรา รู้ จั ก
กนัดีว่าเป็นเจา้ป่าแห่งทุ่งสะวนัน่า ท่านจะตะลึงกบัฝงูไวล์ เดอร์
บิสต ์นบัแสน ฝงูมา้ลาย ควายป่า ฝงูชา้ง มา้ลาย แรด หมูป่า 
นกกระจอกเทศและฝูงกวางพนัธ์ุต่าง ๆ ที%มีลายสวยงาม
อยา่งเช่น วอเตอร์บั@ค บุชบั@ค ธอมสนักาเซล อิมพาล่ากาเซล โทบี  
ซึ% งท่านจะประทบัใจในความงามของสัตวเ์หล่านี�   สําหรับท่านที%ชื%นชอบการท่องเที%ยวแบบนี� ท่านจะไดเ้ห็นความ
เป็นอยูข่องสัตวป่์าทั�งในช่วงเชา้ สาย และบ่าย ให้ท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอนัน่ารักของสัวตป่์าที%มีอยู่
มากมาย ไดเ้วลาสมควรคนรถนาํท่านกลบัสู่ทีพกั เพื%อรับประทานอาหารกลางวนั 

C;.I@ น. บริการอาหารกลางวนั แบบ ปิคนิค (Lunch Box) 
บ่าย คนรถนาํท่านออกท่องซาฟารีอีกครั� งในช่วงบ่าย เพื%อเกบ็บิ@กไฟว ์ใหค้รบ และใหท่้านไดใ้ชเ้วลาในอุทยานมาไซ มาร่า 

ใหคุ้ม้ค่าที%สุด นาํท่านแวะเที%ยวหมู่บา้นชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta) ชนเผา่พื�นเมืองที%น่ารัก สนุกสนาน
กบัการตอ้นรับอยา่งเป็นกนัเองจากคนทอ้งถิ%น นาํท่านซาฟารีต่อจนถึงช่วงเยน็ นาํท่านเดินทางกลบัสู่ลอจด์ ที%พกั 

CA.I@ น. บริการอาหารคํ0า ณ ห้องอาหารของที0พกั  
 (การทําเกมไดร์ฟ สามารถทําได้ตลอดทั4งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิคขึ4นอยู่ตามความเหมาะสมของแต่

ละฤดูกาล) 

ที0พกั:  Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทยีบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
*** ทางบริษทัไม่สามารถการันตีวา่ท่านจะเจอสตัว ์ครบทุกชนิดเนื%องจากสตัวต่์างๆอยูก่นัแบบอิสระในอุทยาน*** 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

วนัที0H มาไซ มาร่า – อุทยานแห่งชาตไินวาซ่า – ล่องเรือ ชมฮิปโป - กรุงไนโรบี – ภตัตาคารคอร์นิวอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที0พกั 
 นาํท่านขึ�นรถตูแ้บบหลงัคาเปิดที%สามารถยนืขึ�นและชมสตัวไ์ดเ้วลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติหรือเวลาชมสตัว ์

ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเคนยา่และบางแห่งเป็นทุ่งโล่งและอาจเห็นสตัวต่์าง ๆ เดินขา้ม
ถนนไดโ้ดยง่าย เดินทางถึงทะเลสาบไนวาซา 

เที0ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  
บ่าย นําท่านล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื0อชม ฝูงฮิปโปที0มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี4 มีจํานวนมากกว่า C,@@@ ตัว 

แต่ละฝงูจะมีตวัผูที้%เป็นจ่าฝงูดูแลตวัเมียและลูก ๆ ฮิปโปตวัใหญ่มีนํ� าหนกัประมาณ N ตนั อาศยัอยูใ่นหนองนํ�าหรือนํ� า
ที%มีความลึกไม่เกิน O เมตร ดาํนํ� าไดค้รั� งประมาณ N-Q น า ที  
จึงจะเอาหัวโผล่ขึ�นมาเหนือนํ� าท่านสามารถเห็น  หู ตา จ มู ก 
อยูเ่หนือนํ�าในระนาบเดียวกนัไดอ้ยา่งชดัเจนเมื%อมองใน
ระยะไกลเหมือนขอนไมล้อยนํ� า ฝูงฮิปโปจะขึ�นมาบน บ ก
เพื%อกินหญา้ในเวลากลางคืนเนื%องจากผิวของฮิปโปจะ ท น
ความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวันจึงต้องอยู่ในนํ� า   
นอกจากนี� ยงัให้ท่านไดช้มนกชนิดต่าง ๆ มากกว่า RSS ช นิ ด 
ที%มีสีสวยงามแตกต่างกนัในแต่ละพนัธ์ุและหาชมไดย้าก จากนั�นนาํท่านขึ�นสู่ เขตอนุรักษ์สัตวป่์า Crescent Island 
Conservancy มีเนื�อที% YS กิโลเมตร ที%ท่านจะสามารถเดินชมสตัวห์รือจะถ่ายรูปไดอ้ยา่งใกลชิ้ดกบัมา้ลาย ยี%ราฟ มา้ลาย 
ไวดเ์ดอร์บิสต ์และกวางชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น วอเตอร์บั@ก บุชบั@ก ธอมสันกาเซลล ์อิมพาล่ากาเซล และยงัมีฝงูควายป่า 
นอกจากนี� เขตอนุรักษส์ัตวป่์าแห่งนี� ยงัเคยเป็นสถานที% ถ่ า ย
ทาํหนังดังจากฮอลลีวู๊ด นาํท่านเดินทางโดยรถ สู่กรุง
ไนโรบี  

คํ0า บริการอาหารคํ0า ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ Carnivore 
Restaurant ภัตตาคารท้องถิ0น  สไตล์แอฟริกันที0 มี
ชื0อเสียงที0สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเนื4อชนิด ต่างๆ 
ที0นํามาคลุกเคล่าเครื0องเทศ และย่างจนสุก หอม อร่อย
พร้อมนํ4าจิ4มรสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเนื4อวัว เนื4อจระเข้ เนื4อนกกระจอกเทศ เนื4อกระต่าย เนื4อกวางชนิดต่างๆ เนื4อไก่ ใส้
กรอกหมู เนื4อแกะ ซี0โคลงหมู พร้อม ซุป สลดั มันฝรั0ง และข้าวสวย 

พกัที0:  Four Points by Sheraton Nairobi Airport Hotel / หรือเทยีบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที0G  ไนโรบี – เมืองวคิตอเรีย ฟอลล์(ซิมบับเว) สวนสิงโต (Walk with Lion) – ล่องเรือชมพระอาทติย์ตก 



 

   

 

 

  

  

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง / นําท่านเดินทางสู่สนามบิน ไนโรบี 
@p.;@ ออกเดินทางสู่เมืองวคิตอเรีย ฟอลล์ Victoria Falls ประเทศซิมบับเว โดยเที0ยวบินที0 KQ792 
@A.IG เดินทางถึงสนามบิน วคิตอเรีย ฟอลล์ นําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นาํท่านเดินทางสู่สวนสิงโต เปิดประสบการณ์ สุด

พิเศษ ครั� งหนึ%งในชีวิตกบัการสัมผสัสิงโตและการเดิน กั บ
สิ ง โ ต แ บ บ ใ ก ล้ ชิ ด  ท่ า น ส า ม า ร ถ เ ก็ บ ภ า พ แ ล ะ
ประสบการณ์การเดินเล่นกบัสิงโตไดอ้ยา่งเตม็ที% อิสระ ใ ห้
ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลา
สมควรนํา ท่านออกดินทางสู่ เข้า สู่โรงแรมที%พัก 
Victoria Falls Hotel / หรือเทียบเท่า 

เที0ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัผ่อนตามอธัยาศัย  

15.00 นําท่านล่องเรือเหนือลํานํ4าแซมเบซี (Sundowner Cruise) ซึ% งเป็นแม่นํ� า ที%ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของทวีปแอฟริกา ซึ% ง
ไหลผ่าน 2 ประเทศ คือแซมเบียกบัซิมบบัเว่ ตวัแม่นํ� า
แซมเบซีนั�นใสสะอาดแมว้่าจะดูสีคลํ� าที%สําคญัมีสัตว์
อนัตรายอยูห่ลายประเภท อาทิ จระเข ้ฮิปโป ตลอดสอง ข้ า ง
ทางที%เรือวิ%งผา่นท่านจะไดเ้ห็นธรรมชาติที%เป็นป่าใหญ่ มีทั� ง
ต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั� ง
คราวและพิเศษท่านจะไดช้มพระอาทิตยต์กอนัสวยงาม จ า ก
บนเรือดว้ย  สมควรแก่เวลา นาํท่านกลบัโรงแรม 

คํ0า        บริการอาหารคํ0า ณ ภัตตาคาร BOMA Restaurant พร้อมโชว์พื4นเมืองแอฟริกนั อนัสนุกสนาเร้าใจ 

ที0พกั:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทยีบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที0J   ชมนํ4าตกวคิตอเรียฝั0งซิมบับเว (สวยมาก) - นั0งเฮลคิอปเตอร์ชมนํ4าตก(รวมในค่าทวัร์) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที0พกั  
 นําท่านชมนํ4าตกวิคตอเรีย ฝั0งซิมบับเวนํ4าตกนี4ตั4งอยู่ในอุทยานแห่งชาตินํ4าตกวิคตอเรียโดยมีแม่นํ� าแซมเบซีเป็นตน้

กาํเนิดนํ� าตกที%ยิ%งใหญ่นี� ถูกคน้พบโดยนักสํารวจชาวส ก็อต 
ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ%งสโตนเมื%อปี ค.ศ.1855 เป็นนํ�าตกที% สู ง
ที%สุดในโลก มีความสูงณจุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัว
นํ� าตกมีความกวา้งถึง 1.7 กิโลเมตรในฤดูนํ� าหลากซึ% ง ต ร ง
กบัช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนจะมีปริมาณนํ� าตกจาก หน้า
ผาถึงนาที%ละกว่า 100 ลา้นแกลลอนปัจจุบนัไดรั้บการ ย ก



 

   

 

 

  

  

 

 

ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นหนึ%งในมรดกโลกและไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นหนึ%งในเจด็สิ%งมหศัจรรยท์างธรรมชาติ
ของโลกนาํท่านชมจุดชมนํ�าตกที%มีชื%อ 4 จุดที%ไม่ควรพลาดคือ  

 1. Devil’s Cataract สวยสะใจ ละอองนํ4าสาดกระเซ็นชุ่มฉํ0า  
 2. Main Falls มีหน้ากว้างของแผงนํ4าตกถึง 830 เมตร  
 3. Horse Shoe Falls เป็นจุดที0ได้รับการยกย่องว่าสวยที0สุด ตัวนํ4าตกมีรูปคล้ายเกือกม้ามีความสูงถึง 95 เมตร  
 4. Rainbow Falls เป็นจุดที0นํ4าตกมีความสูงที0สุดถึง 108 เมตร 

ท่านจะไดส้ัมผสัความสวยงามและยิ%งใหญ่ของนํ� าตกนี� อย่าง
ใกลชิ้ดการเดินชมนํ�าตกจะตอ้งเปียกจากละอองนํ�า และ ฝนที%
อาจตกไดต้ลอดทั�งปีเพราะฉะนั�น ควรเตรียมเสื�อกนัฝน ที% มี
ฮูด้ ร่ม ติดตวัไปดว้ย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากนันํ� า
สาํหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย 

เที0ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื4นเมือง 
 พเิศษสุด...ท่านนั0งเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของนํ4าตกจากมุมสูงประมาณ 15 นาที ท่านจะได้ชมความสวยงาม 

และยิ0งใหญ่ของนํ4าตกจากมุมสูง 

ที0พกั:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทยีบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที0p ซิมบับเว – ลฟิวิ0งสโตน์(แซมเบีย) – เข้าชมนํ4าตกฝั0งแซมเบีย  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที0พกั 
 หลังอาหารนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศ

แซมเบีย โดยการเดินขา้มสะพาน ขา้มฝากแม่นํ�าแซมเบซี ท่าน
จะได้ชมวิวที%สวยงามของหุบเหวด้านล่างและชม
กิจกรรมบนัจี�  จั@ม จากบนนสะพานแห่งนี�  (นาํท่านผ่าน พิ ธี

ตรวจคนเขา้เมือง) จากนั4นนําท่านสู่ที0พัก The Avani 
Resort หรือเทียบเท่า 

เที0ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาตินํ4าตกวิคตอเรียฝั0ง

แซมเบีย นําท่านชม นํ4าตกวิคตอเรีย (Victoria Fall )  1 
ใน 7 สิ0 งมหัศจรรย์ทางธรรม ชาติของโลก (Seven 
Natural Wonders of the World)   ซึ% งเกิดจากการเปลี%ยน
ร ะ ดั บ ข อ ง  แ ม่ นํ� า แ ซ ม บี ซี  ( Zambezi River)   ทั� ง



 

   

 

 

  

  

 

 

สาย คน้พบโดย ดอ็กเตอร์ลิฟวิ%งสโตน เมื%อปี ค.ศ.1855 ปัจจุบนัเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างซิมบบัเว ่และแซมเบีย 
จากนั�นนาํท่านสู่อุทยานแห่งชาตินํ� าตกวิคตอเรียฝั%งแซมเบีย นาํท่านชมนํ� าตกที%สาํคญัและสวยงามอีก 2 แห่งซึ% งอยูฝั่%ง
แซมเบีย คือ นํ� าตกArmchair Fallsซึ% งเป็นจุดที%นํ� าตกมีความสูงเป็นอนัดบัสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 
เมตร อีกแห่งหนึ%งคือ นํ� าตก Eastern Cataract ซึ% งสวยงามไม่แพจุ้ดอื%นๆ เช่นเดียวกนัการเดินชมนํ� าตกจะตอ้งเปียกจาก
ละอองนํ� า และฝนที%อาจตกไดต้ลอดทั�งปีเพราะฉะนั�น ควรเตรียมเสื�อกนัฝนที% มีฮูด้ ร่ม ติดตวัไปดว้ย และอย่าลืมถุง
หรือกระเป๋ากนันํ� าสาํหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย จากนั�นอิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในรีสอร์ท ผอ่นคลายกบั
บรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั 

คํ0า บริการอาคารคํ0า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที0พกั 

ที0พกั:  The Avani Resort / หรือเทยีบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที0D แซมเบีย – อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม Big Five   
 ล่องเรือแม่นํ4าโชเบ ชม ฮิปโป – ลฟิวิ0งสโตน   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที0พกั  
 จากนั4นนําท่านนําท่านเดินทางสู่อุทายานแห่งชาติโชเบ ประเทศสาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) 

(เดินทาง u.OS ชั%วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง
และผ่านพรมแดนแล้ว นําท่านเดินทางสู่บริเวณ 
อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National park)  เ ป็น
อุทยานแห่งชาติที%ดีที% สุดและได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที%ยว เขา้มาท่องป่าดูสัตวแ์บบซาฟารี มีพื�นที%
ประมาณ uS,QxY ตารางกิโลเมตร ซึ%งใหญ่เป็นอนัดบั O ใ น
บอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตวใ์หญ่นานาชนิด เช่น ฝู ง
ชา้งป่าที%มีกวา่ QS,SSS เชือก(มากที%สุดในโลก), ฝงูควาย ป่ า , 
มา้ลาย และสัตวน์ักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีตา้ 
แ ล ะ ไ ฮยี น่ าล าย จุ ด  นํ า ท่ า น อ อ กช มสั ต ว์  ( Game 
Drive) ท่องป่าซาฟารีชมสัตว์ที0ยิ0งใหญ่ทั4งห้า ของทวีป
แอฟริกาคือ สิงโต แรด ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว ไป
จนถึงเพื%อนๆ ที%น่ารักอยา่งยรีาฟ มา้ลาย ฮิปโปโปเตมสั แ ล ะ
นกนานาชนิด ท่องป่าซาฟารีดูสัตวด์ว้ยรถจี@บ รถแต่ละ คนัมี
นายพรานหรือ Ranger ซึ% งเป็นทั� งคนขบัรถและไกด์ ค อ ย
แนะนาํวิธีการชมสัตวใ์ห้ทราบ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที%อยูอ่าศยัของสัตวน์านาชนิดและแน่นอน



 

   

 

 

  

  

 

 

หมายรวมถึง ผูย้ิ%งใหญ่ทั�งหา้  (Big five) คือ ควายป่า ชา้ง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ%งถา้ไดเ้ห็นครบก็ถือไดว้า่เป็นการ
ชมสตัวที์%สมบูรณ์ แต่ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก เพราะสัตวที์%นี%อยูก่นัอยา่งอิสระ ในป่าซึ%งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่ง
หญา้สะวนันา จนถึงกึ%งทะเลทราย แอฟริกาใตมี้สัตวป่์ากว่า RRS ชนิด ซึ%งสัตวป่์ามีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสรเสรีตามธรรมชาติ 
ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัที%พกั  

 *** ทางบริษัทไม่สามารถการันตว่ีาท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเนื0องจากสัตว์ต่างๆ อยู่กนัแบบอสิระในอุทยาน*** 
เที0ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่นํ4าโชเบ (Boat Safari) (ใชเ้วลาในการทาํ Game Drive ทาง

นํ� าประมาณ O ชั%วโมง) เพื%อดูวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องสัตวป่์านานาชนิด ที%มาดื%มนํ� าในแม่นํ� าโชเบ สัตวป่์าที%สามารถ
เห็นไดม้ากในแถบนี� คือ ฮิปโป จระเข ้ชา้ง และ นก
กินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่า
ประทบัใจของสัตวป่์านานาชนิดที%อาศยัในแม่นํ� า
โชเบ แม่นํ� าโชเบ เป็นสายนํ� าที%สาํคญัของประเทศ
บอทสวานา และนามีเบีย ในเวลาล่องเรือท่านจะ
เห็นอีกฟากฝั%งหึ% งเป็นดินแดนของประเทศนามิเบีย 
แม่นํ� าโชเบจะไหลไปบรรจบกบัแม่นํ� าแซมเบซี นาํ
ท่านแวะถ่ายรูปกบัตน้ไมป้ระหลาด เบาบบั พนัธ์ุ
แอฟริกา ที%มีในอุทยานแห่งนี� ดว้ย สําหรับท่านที%ชื%นชอบการดูนก ที%นี%ยงัเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า N{S 
สายพนัธ์ุ ซึ% งสตัว ์ป่าที%นี%มีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระเสรีตามธรรมชาติ ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ ไดเ้วลาสมควรนาํ
ท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมที%พกั 

คํ0า            บริการอาหารคํ0า ณ ภัตตาคาร  
พกัที0:  The Avani Resort / หรือเทยีบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที0A ลฟิวิ0งสโตน์ – สนามบิน – ไนโรบี – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที0พกั 
 จากนั�นอิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในรีสอร์ท ผอ่นคลายกบับรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั ซึ%งภายใน

รีสอร์ท จะมีสัตวเ์ลี�ยงน่ารักๆ ที%ทางรีสอร์ทเลี�ยงไวแ้บบธรรมชาติ อาทิเช่น กวาง, มา้ลาย, ยีราฟ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ความประทบัใจอย่างเต็มที% *** สัตว์เหล่านี4มีนิสัย ขี4ตกใจ ไม่ทําร้ายคน แต่ไม่ควรเข้าใกล้จนเกินไป และไม่ควรเข้า
ด้านหลงัของม้าลายเพราะอาจโดนม้าลายดีดได้ ซึ0งทางโรงแรมและบริษัททวัร์ไม่สามารถรับผดิชอบได้ *** 

เที0ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินลิฟวิ%งสโตน์ LIVINGSTONE AIRPORT 
18.05     ออกเดินทางสู่เมืองกรุงไนโรบี โดยเที0ยวบินที0 KQ783 



 

   

 

 

  

  

 

 

22.10 เดินทางถึงสนามบินไนโรบี แวะต่อเครื0อง 
;I.GA  นําท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที0ยวบินที0 KQ886 

วนัที0C@ สนามบินสุวรรณภูม ิ

13.50 นําท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
บริษัทฯ...ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี0ยนแปลงรายการท่องเที0ยว กรณทีี0เกดิเหตุจําเป็นสุดวสัิย อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, 
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั4งนี4จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที0สุด เนื0องจากการท่องเที0ยวนี4เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับ
บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที0จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที0ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ�ในการใช้บริการนั4น
ที0ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที0เกิดขึ4นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที0ท่านชําระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง อนัเนื0องจากการกระทาํที0ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 

วคัซีนป้องกนัไข้เหลือง (Yellow Fever) 
ผู้ที0เดินทางเข้าสู่ประเทศเคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว ต้องได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลือง (Yellow Fever) และต้องถือ
หนังสือยืนยนัการได้รับวคัซีน (International certificate of vaccination) ก่อนเดินทางเข้าประเทศนั4นๆ ด้วย เพราะจะถูก
ตรวจที0ด่านตรวจคนเข้าเมือง  
ในประเทศไทยสามารถฉีดวคัซีนไข้เหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวคัซีนได้ที0 
C. คลนิิกเวชศาสตร์ท่องเที0ยวและการเดินทาง (คลนิิกนักท่องเที0ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวทิยาลยัมหิดล โทร. @;-I@J-AC@@ ต่อ I@IH  สามารถดูรายละเอยีดและทาํนัดหมาย online ได้ที0 
www.thaitravelclinic.com/th 
;. คลนิิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและอายุรศาสตร์การท่องเที0ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. @;-;G;-@CJC 
I. สถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. @;-GA@-IHI@ 
H. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ
(คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ 
ข้อควรรู้ก่อนฉีดวคัซีนไข้เหลือง 
C. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนั 
;. ต้องนําสําเนาหนังสือเดนิทาง มาเพื0อออกสมุดรับรองการฉีดวคัซีน  
3. ค่าใช้จ่ายประมาณ p@@ บาท 
  



 

   

 

 

  

  

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ ; ท่าน 

เดก็อายุตํ0ากว่า C; ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ C ท่าน 

เดก็อายุตํ0ากว่า C; ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ ; ท่าน 

( มเีตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ0ม 

 

@A-CD เม.ย ;GJ; 168,900 168,900 164,900 39,900 

;G เม.ย.-@H พ.ค. ;GJ; 163,900 163,900 159,900 39,900 

;G พ.ค.-@I ม.ิย. ;GJ; 163,900 163,900 159,900 39,900 

;; ม.ิย.-@C ก.ค. ;GJ; 172,900 172,900 168,900 47,900 

CI-;; ก.ค. ;GJ; 172,900 172,900 168,900 47,900 

ต้องการเดินทางโดยชั4นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ0มเตมิจากเจ้าหน้าที0บริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนี4รวม 

 ค่าตั�วเครื%องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ   
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที%ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที%ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.

ม. / วนั  
 โรงแรมที%พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที%

ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลี%ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยื%นวีซ่า ทั�งสี%ประเทศ  
 ค่าอาหารที%ระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ%นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที%ยวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ%นตลอดเสน้ทาง  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที%พกั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ R,000,000 บาท  

 
อตัราค่าบริการนี4ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื%องดื%มและอาหารนอกเหนือจากที%ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ�ามนัที%ทางสายการบินแจง้เปลี%ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ%ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที%จ่าย 3 %  



 

   

 

 

  

  

 

 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัล่ะ uSS บาท (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เงื0อนไขการสํารองที0นั0ง และการชําระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที%เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั�นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ uS วนั ซึ% งจะเกิดขึ�นไดก้็ต่อเมื%อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย RS ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ RS ท่าน ซึ% งในกรณีนี�  ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั�งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื%นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ที%จะเปลี%ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื%อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที%สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที%นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื%องจากรายการทวัร์นี� เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื%อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื%อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที%ไดร้ะบุไวโ้ดยทั�งหมด 

 

หมายเหตุ 
ทางบริษัทจะทําการยื0นวีซ่าของท่านกต่็อเมื0อในคณะมีผู้สํารองที0นั0งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื%องจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที%เป็นกรุ๊ปในการยื%นวีซ่า อาทิ ตั�วเครี%องบิน , ห้องพกัที%คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ u{ ท่าน จึงจะสามารถยื%นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
หากในช่วงที0ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยื0นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิ� ในการยื%นวีซ่าเดี%ยว ซึ%งทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยื%นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที%ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  
เอกสารต่างๆที0ใช้ในการยื0นวีซ่าท่องเที0ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที%มีความ
ประสงคจ์ะยื%นวีซ่าท่องเที%ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที%สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื%นวีซ่าเท่านั�น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 
กรณวีซ่ีาที0ท่านยื0นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที0เกดิขึ4นดงัต่อไปนี4 
-  ค่าธรรมเนียมการยื0นวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั�งสิ�นแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั�วเครื0องบิน หรือตั�วเครื0องบินที0ออกมาจริง ณ วันยื0นวีซ่า ซึ% งตั�วเป็นเอกสารที%สาํคญัในการยื%นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตั�วเครื%องบินถา้ออกตั�วมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที%ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที%เหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน N{-QS วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตั�วท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตั�วตามจริงเท่านั�น 



 

   

 

 

  

  

 

 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน R คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที%เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง uSS% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารชี�แจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยดึค่าใช้จ่ายทั4งหมด C@@% 
• ทางบริษัทเริ0มต้น และจบ การบริการ ที0สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั�ว

เครื%องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ% งอย่างใดที%ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี�  เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที%นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั�นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที%จะสาํรองยานพาหนะ 

 
เงื0อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั�งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที0เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที0ต้องการันตีมัด
จํากบั    

 สายการบิน หรือ กรุ๊ปที0มีการการันตีค่ามัดจําที0พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนัขึ�นไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  19 วนั – เกบ็ค่าบริการทั�งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

เอกสารที0ใช้ในการยื0นขอวซ่ีา VISA เคนย่า ซิมบับเว แซมเบีย บอทสวาน่า(ไม่ต้องโชว์ตวั) 
1. หนงัสือเดินทางที%เหลืออายใุชง้านไม่ตํ%ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั�น ) 1.5 X 2.0 นิ�ว จาํนวน N รูป ขึ�นอยูก่บัประเทศที%จะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด (ภาษาองักฤษ) 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที%มีชื%อผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที%จะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้%อแต่ละสถานทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. กรณีเดก็อายตุ ํ%ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ%ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั�งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ%งจดหมายตอ้งออกโดยที%วา่การอาํเภอ 

5. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 
6. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
7. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
8. สาํเนาใบเปลี%ยนชื%อ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 
9. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศปลสยทางเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที%ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื%นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั� ง  

10. กรณีที%ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื%องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

11. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที%มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคที์%จะเดินทางไปท่องเที%ยวยงัประเทศตามที%ระบุ
เท่านั�น การปฏิเสธวีซ่าอนัเนื%องมาจากหลกัฐานในการขอยื%นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื%นขอวีซ่าท่องเที%ยว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที%เกิดขึ�นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี%ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�จะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

 


