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11 วัน เบสท์ ออฟแอฟริกา
ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เซาท์ แอฟริกา – นามิเบีย

(เครื่ องบินลาใหม่ Boeing 787 Dreamliner พร้ อมสะสมไมล์ กลุ่ม Star Alliance)

10-20 เมษายน 2019
199,900 บาท
ซิมบับเว (พักค้ าง 2 คืน) – ล่ องเรื อชมพระอาทิตย์ตก – น้าตกวิคตอเรีย (ซิมบับเว) – บอสวานา – โชเบ้
ล่องเรื อแม่ นา้ ซิมเบซี – Game Drive – ลิฟวิง่ สโตน (แซมเบีย) – นา้ ตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย
“ขึน้ เฮลิคอปเตอร์ ชมนา้ ตกวิคตอเรีย – พิเศษกิจกรรม Walk with Lion”
วินด์ ฮุก (นามิเบีย ) – 4WD ทะเลทรายนามิบ – สวาคัมมุนด์ – หุบเขาพระจันทร์ – วาลวิสเบย์ – ล่ องเรื อสู่ เกาะแมวน้า

11 วัน เบสท์ ออฟแอฟริกา
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ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เซาท์ แอฟริกา – นามิเบีย

10 เม.ย. 2019 กรุ งเทพมหานคร
22.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สายการ
บินเอธิโอเปี ยน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

11 เม.ย. 2019 อาดิสบาบา - ซิมบับเว – นา้ ตกวิคตอเรียซิมบับเว (พักค้ าง 2 คืน)
01.45 น.

06.15 น.
08.35 น.
12.15 น.
กลางวัน

ออกเดินทางสู่ สนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิ โอเปี ย โดยเที่ยวบิน ET619 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.15 ชัว่ โมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและอาหาร
เช้า ระหว่างเที่ยวบิน (เครื่ องบิน Boeing 787 – Dreamliner)
เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดิ นทางสู่ ส นามบิ นวิค ตอเรี ยฟอลล์ ประเทศซิ มบับเว โดยสายการบิ น เอธิ โอเปี ยน แอร์ ไลน์ส เที่ ยวบิ น
ET829 (ใช้เวลาบิน 4.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินวิคตอเรี ยฟอลล์ ประเทศซิมบับเว
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านสู่ น้ าตกวิคตอเรี ยฝั่ งซิ มบับเว (Victoria Falls) หรื อในชื่ อท้องถิ่ นว่า โมซิ -โอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya;
แปลว่า ควันที่ส่งเสี ยงร้องคาราม) ตั้งอยูบ่ ริ เวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย และ ประเทศซิ มบับเว เป็ นน้ าตกที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ถู กค้นพบครั้งแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซึ่ งเป็ นผูต้ ้ งั ชื่ อ
น้ าตกนี้ เพื่อเป็ นเกี ยรติแก่สมเด็จพระราชิ นีนาถวิกตอเรี ย น้ าตกวิกตอเรี ยเกิ ดจากแม่น้ าซัมเบซี ซ่ ึ งเป็ นแม่น้ ากั้น
พรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสู่ แอ่งลึก น้ าตกมีขนาดกว้างกว่า 1690 เมตร สู งประมาณ 60-100 เมตร น้ าตก
วิกตอเรี ยสามารถแบ่งเป็ น 4 ส่ วนย่อย ได้แก่ น้ าตกปี ศาจ น้ าตกหลัก น้ าตกสายรุ ้ ง และน้ าตกตะวันออก ไอน้ า
จากน้ าตกวิกตอเรี ยสามารถมองเห็นได้จากระยะทาง 20 กิโลเมตร น้ าตกวิกตอเรี ยได้รับเลือกให้เป็ นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1989 ปั จจุบนั น้ าตกวิกตอเรี ยเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้ที่สาคัญของประเทศแซมเบีย
และประเทศซิ มบับเว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพน้ าตกวิคตอเรี ยแบบเต็มอิ่ม

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Victoria Fall Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

12 เม.ย. 2019 Walk with Lion – นา้ ตกวิคตอเรียซิมบับเว – ขึน้ เฮลิคอปเตอร์ – ล่องเรื อ Sun Downer Cruise
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ ครั้งหนึ่ งในชี วิตกับการสัมผัสสิ งโต และ การเดินกับสิ งโตแบบใกล้ชิด (Walk with
Lion) ซึ่ งท่านสามารถเก็บภาพและประสบการณ์การเดิ นเล่นกับสิ งโตได้อย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ การนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ชมน้ าตกวิคตอเรี ยจากมุมสู ง (Helicopter tour 15 mins) ให้ท่าน
ได้ชมทัศนี ยภาพของแผงน้ าตกวิคตอเรี ย ที่เรี ยกได้ว่าเป็ นน้ าตกที่กว้างที่สุดในโลก และเป็ น 1 ใน 3 น้ าตกที่ มี
ชื่ อเสี ยงระดับโลกอีกด้วย และยังมีเวลาให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพน้ าตกวิคตอเรี ยแบบใกล้ชิด ได้เวลานา
ท่านล่องเรื อแม่น้ าซิ มเบซี (Sun Downer Cruise) ชมความงดงามของแม่น้ าแซมเบซี ซึ่ งเป็ นแม่น้ าใหญ่เป็ นอันดับ
สองของทวีปแอฟริ กา ซึ่ งไหลผ่าน 2 ประเทศคือ แซมเบีย กับซิ มบับเว ตัวแม่น้ าแซมเบซี น้ นั ใสสะอาด แม้วา่ จะดู
สี ค ล้ า และยัง เป็ นที่ อ ยู่ข องสั ต ว์น านาชนิ ด ทั้ง จระเข้ ฮิ ป โป ตลอดสองข้า งทางที่ เรื อ วิ่ง ผ่า นท่ า นจะได้เห็ น
ธรรมชาติ ที่เป็ นป่ าใหญ่ มีท้ งั ต้นไม้ใหญ่นอ้ ย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็ นครั้งคราวด้วย มีท้ งั โขลงช้าง ยีราฟ
ฮิปโป ฯลฯ และพิเศษท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม จากบนเรื อด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Victoria Fall Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

13 เม.ย. 2019 โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ สาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) โดยทางเรื อข้ามแม่น้ าโชเบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติโชเบ (Chobe National park) เป็ นอุทยานแห่ งชาติ
ที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่ าดู สัตว์แบบซาฟารี มีพ้ืนที่ประมาณ 10,698 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่ งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็ นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิ ด เช่น ฝูงช้างป่ าที่มีกว่า 60,000
เชือก, ฝูงควายป่ า, ม้าลาย และสัตว์นกั ล่าอย่าง สิ งโต, เสื อดาว, เสื อชีตา้ และไฮยีน่าลายจุด สาหรับท่านที่ชื่นชอบ
การดู นก ที่ นี่ ย งั เป็ นแหล่ งรวมนกนานาชนิ ด กว่า 450 สายพัน ธุ์ ซึ่ ง สั ตว์ป่ าที่ นี่ มี ชี วิตอยู่อย่างอิ ส ระเสรี ตาม
ธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในลอดจ์
บ่าย

นาท่านชมสัตว์ป่าในอีกรู ปแบบ คือการล่องเรื อในแม่น้ าโชเบ (Boat Safari) (ใช้เวลาในการทา Game Drive ทาง
น้ าประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่ อดู วิถี ชีวิตความเป็ นอยู่ข องสั ตว์ป่ านานาชนิ ด ที่ ม าดื่ ม น้ าในแม่ น้ าโชเบ สั ตว์ป่ าที่
สามารถเห็ น ได้ม ากในแถบนี้ คื อ ฮิ ป โป จระเข้ ช้าง และ นกกิ นปลานานาชนิ ด ให้ท่ านได้เก็ บ ภาพความน่ า
ประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิ ดที่อาศัยในแม่น้ าโชเบ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับต้นไม้ประหลาด เบาบับ พันธุ์อฟั
ริ กาที่มีในอุทยานแห่งนี้ดว้ ย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
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ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mowana Safari Lodge **** หรื อเทียบเท่า

14 เม.ย. 2019 โชเบ (บอสวานา) – Game Drive – นา้ ตกวิคตอเรีย (แซมเบีย)
นาท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานโชเบในช่ วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่าน
สัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิ ดที่ออกหากิ นในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อใน
ตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางธรรมชาติ
10.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกวิคตอเรี ย (Victoria Fall) ฝั่งแซมเบีย ซึ่ งท่านต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ น้ าตกวิคตอเรี ย (Victoria Falls) ฝั่ งแซมเบีย เพื่อชมน้ าตกที่สาคัญและสวยงามอีก 2 แห่ งซึ่ งอยู่
ฝั่งแซมเบีย คือ น้ าตก Armchair Falls ซึ่ งเป็ นจุดที่น้ าตกมีความสู งเป็ นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สู งถึง
101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ าตก Eastern Cataract ซึ่ งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกัน การเดินชมน้ าตกจะต้อง
เปี ยกจากละอองน้ า และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรี ยมเสื้ อกันฝนที่มีฮูด้ (ทางบริ ษทั มีบริ การ
เสื้ อกันฝนให้ลูกค้าทุกท่าน) ร่ ม ติดตัวไปด้วยและอย่าลืมถุงหรื อกระเป๋ ากันน้ าสาหรับกล้องต่างๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Avani Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

15 เม.ย. 2019 นา้ ตกวิคตอเรีย (แซมเบีย) - โจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริกาใต้ )
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้เข้าชมน้ าตกวิคตอเรี ย เพื่อเก็บภาพความสวยงามของแผงน้ าตกจากฝั่งซิ มบับเว ในช่วงเช้า ซึ่งจะ
ได้บรรยากาศและภาพความสวยงามยามพระอาทิตย์ข้ ึน และไม่ควรพลาดที่จะได้ชมความงามยามเช้าของน้ าตก
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11.00 น.
13.00 น.
14.40 น.

ค่า

แห่ งนี้ ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยอย่างเต็มที่ หรื อจะเลื อกเก็บภาพสัตว์ต่างๆภายในบริ เวณโรงแรม ไม่วา่ จะ
เป็ นยีราฟ ฝูงกวาง ม้าลาย เป็ นต้น
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลิฟวิง่ สโตน
อิสระอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย โดยทางทัวร์ จดั ค่าอาหารท่านละ 25 USD
ออกเดินทางจากสนามบินลิฟวิง่ สโตน สู่ สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบิน SA49
(ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเที่ยวชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริ กาใต้ และเป็ นเมือง
หลวงของจังหวัดเกาเทง (Gauteng) อันเป็ นเขตที่มงั่ คัง่ และเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของแอฟริ กาใต้ เป็ นเขต
เมืองใหญ่ติดอันดับ 40 ของโลกและเป็ นหนึ่งในสองเมืองระดับโลกของแอฟริ กาที่เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก นอกจาก
นี้ โจฮันเนสเบิร์กยังเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดที่ต้ งั อยู่บนดิ นแดนที่ไม่ถูกแวดล้อมด้วยทะเลสาบ แม่น้ า และแหล่งน้ า
อื่นๆ นาท่านผ่านชมย่านฮิลโบลว์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ขอหอโทรคมนาคมซี่ งสู งเด่นเห็ นมาแต่ไกล ผ่านชมตึก คาร์ ลตัน
เซ็นเตอร์ (Carlton Center), ผ่านชมศาลสู งแห่ งแอฟริ กาใต้ และ ศูนย์บญั ชาการ Anglo American จากนั้นนาท่าน
ผ่านชม Constitution Hill ซึ่ งอดีตเคยเป็ นที่คุมขังนักโทษในแอฟริ กาใต้ นาท่านผ่านชมสะพานเนลสัน สะพาน
แขวนที่มีทศั นียภาพสวยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Peermont Mondior Hotel **** หรื อเทียบเท่า

16 เม.ย. 2019 วาลวิสเบย์ (ประเทศนามิเบีย) – หุบเขาพระจันทร์ – สวาคอปมุนด์
เช้า
09.00 น.
11.55 น.
13.10 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก สู่ สนามบินวาลวิสเบย์ (ประเทศนามิเบีย) โดยเที่ยวบิน SA1710
เดินทางถึงสนามบินวาลวิสเบย์
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่ านชม หุ บ เขาพระจันทร์ (Moon valley) หรื อที่ หลายคนเรี ยกว่า ที่ ราบสู งเวลวิทเชี ย เนื่ องจากบริ เวณนี้ มี
ต้นไม้พนั ปี Welwitschia อยู่จานวนมากในบริ เวณที่ ราบเวลวิทเชี ยนี้ ท่านจะได้ชมระบบนิ เวศน์ทะเลทรายอัน
แปลกประหลาดของเหล่าพืชทะเลทรายซึ่ งไม่น่าเชื่ อว่าสามารถดารงชี พอยู่ได้ แต่ในความเป็ นจริ งพืชเหล่ านี้
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สามารถอยู่รอดได้อย่างสบายทั้งนี้ เกิ ดจากการที่มีกระแสน้ าเย็น “เบนกูเอล่า” ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติคแถบ
ประเทศนามิเบีย ซึ่ งได้พดั กระแสลมไปปะทะกับ ลมร้ อนจากทะเลทรายทาให้เกิ ดการกลัน่ ตัวของละอองน้ า
กลายเป็ นหมอกในตอนเช้าซึ่ งมากเพียงพอกับพืชและสัตว์หลายชนิ ดที่จะดารงชี วิตในทะเลทรายแห่ งนี้ ท่านจะ
เห็ นพุ่มไม้ขนาดเล็กซึ่ งมีสีดาและเทา เหมือนถูกแดดเผาจนตาย ที่เรี ยกว่า Grey & Black Lichen แต่เมื่อเราหยด
น้ า ลงไปไม่ กี่ ห ยด เราจะเห็ น ความมหั ศ จรรย์ข องพื ช เหล่ า นี้ อิ ส ระให้ ท่ า นได้เก็ บ ภาพความสวยงามของ
ทะเลทรายแห่ งนามิเบียตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านชมและถ่ายรู ปกับต้นไม้พนั ปี “ต้นเวลวิทเชีย” ซึ่ งเป็ นต้นไม้
ทะเลทราบที่มีอายุยาวนานนับพันปี และเป็ นพืชที่ข้ ึนเฉพาะในแถบตอนเหนื อของประเทศนามิเบียเท่านั้น อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองสวาคอปมุนด์ ซึ่ งเป็ น
เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของแอฟริ กา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอนั งดงามของชายฝั่ ง
มหาสมุทรแอตแลนติค และทะเลทราย
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Swakopmud Hotel & Entertainment **** หรื อเทียบเท่า

17 เม.ย. 2019 ล่องเรื อชมแมวนา้ – ซอสซุ สไฟล์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางเลียบมหาสมุทรแอตแลนติคสู่ อ่าววัลฟิ ส (Walvis Bay) เพื่อล่องเรื อชมแมวน้ า เรื อจะนาเราออก
จากชายฝั่งให้ท่านได้ชมวิวทะเลทรายที่มองจากมุมในทะเล พร้อมนกพีลิแกนตัวใหญ่บินโฉบไปมาบนเรื อเพื่อ
ขออาหารกินกับนักท่องเที่ยวเพราะเจ้าหน้าที่จะให้อาหารเป็ นประจา นกพีลิแกนจึงคุน้ เคยกับคนและใกล้ชิดกับ
นักท่องเที่ยวบนเรื อ ทาให้สามารถถ่ายรู ปได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นตื่นตาตื่นใจกับแมวน้ านับพันตัวบนเกาะ
และชายหาดยาวหลายร้อยกิโลเมตร มองระยะไกลเหมือนก้อนหิ นขนาดเล็กแต่พอเรื อเข้าใกล้มนั คือแมวน้ านับ
พันตัวอาศัยอยูบ่ นเกาะแห่ งนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปอย่างใกล้ชิด ก่อนเรื อจะออกมาอีกด้านให้ท่านได้แวะชมฟาร์ ม
หอยนางรมระหว่างเดินทางกลับ บริ การอาหาร รวมถึงของว่าง ให้ท่านจะได้ใกล้ชิดกับแมวน้ าที่วา่ ยน้ าริ มขอบ
เรื อหรื อกระโดดขึ้นมาบนเรื อเพื่อขออาหารและให้ท่านได้ตื่นเต้นในการถ่ายรู ปอย่างใกล้ชิด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบ Lunch Box
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บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ นามิ บ-น็อคลัฟท์ (Namib Naukluft National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.30 ชัว่ โมง) เป็ นเขตทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่ งมีอายุถึง 55 ล้านปี และชื่อของประเทศนามิเบีย
ก็มาจากชื่ อของทะเลทรายแห่ งนี้ คาว่า Namib แปลว่า พื้นที่ โล่งกว้าง และอุทยานแห่ งชาติแห่ งนี้ ได้ชื่อว่าเป็ น
เกมส์ปาร์ ค (Game Park) ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริ กา มีขนาดพื้นที่เกือบ 50,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลทรายนามิบยัง
เป็ นหนึ่งในสี่ สุดยอดปรารถนาของทวีปแอฟริ กาที่นกั ท่องเที่ยวต้องการไปชมมากที่สุดอีกด้วย ทะเลทรายนามิบ
กันดารและแห้งแล้ง มีเพียงต้นอาคาเซี ยเท่านั้นที่ เป็ นร่ มเงาให้สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ได้บงั แดด ผ่านภูเขารู ปร่ าง
แปลกตารู ปทรงต่างๆ และระหว่างทางอาจมีสัตว์ให้เห็นบ้าง เช่น กวางสายพันธุ์ต่างๆ และม้าลาย นาท่านไปชม
ความยิ่ง ใหญ่ และสวยงามของ แคนยอนเซสเรี ยม (Sesriem) ท่ านจะได้ช มหน้าผาอัน งดงามที่ ธ รรมชาติ ไ ด้
รั ง สรรค์ข้ ึ น จากแรงลม พายุท รายและ ธรรมชาติ ข องแม่ น้ าเซาชับ (Tsauchab River) มานานกว่า 15 ล้านปี
กลายเป็ นหน้าผาที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร และลึกถึง 30 เมตร

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Sossusvlei Lodge **** หรื อเทียบเท่า

18 เม.ย. 2019 ซอสซุ สไฟล์ – ทะเลทรายนามิบ – วินด์ ฮุก (นามิเบีย)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติซอสซุ สไฟล์ (Sossusvlei) นาท่านชมทะเลทรายที่สวยงามบริ เวณ ซอสซุ สไฟล์ ซึ่ ง
ได้ชื่อว่าสวยสุ ดยอดของทะเลทรายนามิบให้ท่านได้ไต่เขาทรายที่สูงที่สุดในโลก Big Daddy หรื อเลือกเนินทราย
ที่เล็กลงหน่อยที่รู้จกั ในนาม Big Mama เนินทรายในบริ เวณนี้ ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด ซึ่ งเนินทราย (Sand
Dune) ต่ างๆเหล่ า นี้ ก าเนิ ด จากการพัด ของกระแสลมจาก หลายทิ ศ ทางทางทฤษฎี เรี ย กเนิ น ทรายแถบนี้ ว่า
Parabolic Dunes หรื อ Multi Cycle Dunes จากซอสซุ สไฟล์ นาท่านนัง่ รถขับเคลื่ อน 4 ล้อผ่านทะเลทรายไป สู่
ศูนย์กลางของซอสซุ สไฟล์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทา ภาพยนตร์ และโฆษณาหลายร้อยเรื่ องซอสซุสไฟล์ ถือว่า
เป็ นเนิ นทรายที่งดงามที่สุด สู งที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ครอบคลุ มพื้นที่ถึง 32,000 ตารางกิ โลเมตร นาท่าน
แวะชมและถ่ ายรู ป กับ เนิ น ทรายสี แดง (Dune 45) เป็ นเนิ น ทรายขนาดใหญ่ สู ง กว่า 150 เมตร ตั้ง อยู่ใ นหลัก
กิโลเมตรที่ 45 นับจากประตูทางเข้าอุทยาน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันภายในลอดจ์
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บ่าย

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งวิน ด์ฮุ ก (Windhoek) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) น าท่ านผ่า นชมอาคาร
บ้านเรื อนในแบบสมัยใหม่ อาคารและสถาปั ตยกรรมหลายอย่างได้รับอิทธิ พลมาจากเยอรมัน เนื่ องจากเยอรมัน
เป็ นเจ้าอาณานิ คมดินแดนแถบนี้ และเป็ นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาครอบครองนามิเบีย เมืองวินด์ฮุกยังเป็ น
ศูนย์กลางทางการเมืองและการศึกษาของประเทศนามิเบีย

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hilton Hotel Windhoek **** หรื อเทียบเท่า

19 เม.ย. 2019 วินด์ ฮุก – อาดิสบาบา
เช้า
08.00 น.
10.30 น.
13.25 น.
21.15 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองวินด์ฮุก นาท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์ประจาเมือง (Windhoek Church) และ ผ่านชมสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินวินด์ฮุก เพื่อเชคอิน
อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินวินด์ฮุก สู่ สนามบินอาดิสบาบา (ใช้เวลาบินประมาณ 5.50 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปี ย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

20 เม.ย. 2019 อาดิสบาบา – กรุ งเทพ
00.01 น.
13.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบิน เอธิโอเปี ยน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ ET628 (ใช้เวลาบิน 8 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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11 วัน เบสท์ ออฟแอฟริกา
ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เซาท์ แอฟริกา – นามิเบีย
ราคาทัวร์ 199,900 บาท : 10 – 20 เมษายน 2019
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักเงินคืน (BKK-ADD-VFA//WDH-ADD-BKK)

10-20 เม.ย. 2019
199,900
35,000
194,900
28,000

ชั้น Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
80,000 – 110,000
(บิน โดย ET เท่านั้น) (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน ET (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ ค่าวีซ่าทุกประเทศ
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ น ทางใน กรณี ที่ มี ผูเ้ ดิ น ทางต่ ากว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ น ทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ การท่องเที่ ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องเงิ นคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

EHC-11D-ET-AFRICANAMIBIA
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (
ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิ น USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิ นทางชั้นธุ รกิ จ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี ก ระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ดการสู ญ หายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ ใช่ ระหว่างบิ น ) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารยื่นวีซ่า
หลักฐานการทาวีซ่าประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย
1. สาเนาหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า (กรุ ณา สแกนสี เท่ านั้น)
2. รู ปถ่ายสี (พื้นหลังสี ขาว) รู ปปัจจุบนั ขนาด 3.5 x 4.5 cm (กรุ ณา สแกนสี เท่ านั้น)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
**กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ และไม่ ได้ เดินทางกับบิดามารดาจะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากเขตหรื ออาเภอ และต้ องแปลภาษาอังกฤษ พร้ อมประทับตรารับรองจากกรมการกงสุ ล รวมถึงต้ องแปลสู ติบัตร
เกิดเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมประทับตรารับรอง โดยกระทรวงการต่ างประเทศ สามารถขอประทับตราแปลเอกสารได้ ที่
กรมการกงสุ ล แจ้ งวัฒนะ***
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริ กาจะต้องฉี ดวัคซี นป้ องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการ
เข้าเมืองของประเทศในแถบนั้นโดยต้องนาสาเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริ การโดยฉี ดก่อน
เดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉี ดได้ที่หน่วยบริ การวัคซี น
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
3. ศูนย์วณั โรค เขต 10 โทร. 053-206-484
*****ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉี ดวัคซี นครั้งหนึ่งจะมีระยะป้ องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี *****
ทางหน่วยบริ การ จะให้เป็ นหนังสื อเอกสารรับรองมา (เล่มสี เหลือง) ซึ่ งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******
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แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง
11 วัน เบสท์ ออฟแอฟริกา
(เครื่ องบินลาใหม่ Boeing 787 Dreamliner พร้ อมสะสมไมล์ กลุ่ม Star Alliance)

ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เซาท์ แอฟริกา – นามิเบีย
ราคาทัวร์ 199,900 บาท
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

10 – 20 เมษายน 2562
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรด
ระบุ

)

(รบกวนใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะคะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง.......................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................

