EHC-10D-KQ-BEST OF AFRICA

10 วัน แอฟริกา 4 ประเทศ
(ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เคนย่ า)
ชมนา้ ตกทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก “นา้ ตกวิคตอเรีย”

มีนาคม – สิ งหาคม 2563
169,900 บาท
ซิมบับเว – ล่ องเรือชมพระอาทิตย์ ตก – น้าตกวิคตอเรีย (ซิมบับเว) – บอสวานา – โชเบ้
ล่ องเรือแม่ น้าซิมเบซี – Game Drive – ลิฟวิง่ สโตน (แซมเบีย) – น้าตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย

เคนย่ า – ทะเลสาบนากูรู – มาไซมารา – ไนโรบี

EHC-10D-KQ-BEST OF AFRICA

ราคาทัวร์ 169,900 บาท : 19 – 28 มี.ค. 63 / 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 / 22 – 31 พ.ค. 63
ราคาทัวร์ 172,900 บาท : 9-18 เม.ย. 63 / 18-27 มิ.ย. 63 / 16 – 25 ก.ค. 63 / 6 – 15 ส.ค. 63

10 วัน ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เคนย่ า
วันแรก

กรุ งเทพมหานคร

22.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส แถว W
เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15

วันทีส่ อง

เคนย่า – ลิฟวิง่ สโตน (แซมเบีย) – นา้ ตกวิคตอเรีย (แซมเบีย)

01.00 น.

06.15 น.
07.35 น.
09.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า แอร์ เวย์ส เที่ยวบิน KQ861 (ใช้เวลาบินประมาณ
9 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวสี ่ วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ บริ การ อาหารคํ่า
ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งไนโรบี
เดินทางถึงสนามบินไนโรบี (NBO) แวะเปลี่ยนเครื่ องเที่ยวบิน KQ 782
ออกเดินทางจากสนามบินไนโรบี (NBO) สู่ สนามบินลิฟวิง่ สโตน (LVI) โดยเที่ยวบิน KQ782
เดินทางถึงสนามบินลิฟวิง่ สโตน (LVI) ประเทศแซมเบีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกวิคตอเรี ย (Victoria Falls) ฝั่งแซมเบีย เพื่อชมนํ้าตกที่สาํ คัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่ งอยู่
ฝั่งแซมเบีย คือ นํ้าตก Armchair Falls ซึ่ งเป็ นจุดที่น้ าํ ตกมีค วามสู งเป็ นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สู งถึง
101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ นํ้าตก Eastern Cataract ซึ่ งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกัน การเดินชมนํ้าตกจะต้อง
เปี ยกจากละอองนํ้า และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรี ยมเสื้ อกันฝนที่มีฮดู ้ (ทางบริ ษทั มีบริ กา ร
เสื้ อกันฝนให้ลูกค้าทุกท่าน) ร่ ม ติดตัวไปด้วยและอย่าลืมถุงหรื อกระเป๋ ากันนํ้าสําหรับกล้องต่างๆ
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าแบบ Boma ซึ่ งเป็ นภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงสัมผัสบรรยากาศและลิ้มลอง
อาหารในแบบแอฟริ กนั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Avani Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

พิพธิ ภัณฑ์ ลิฟวิง่ สโตน – บอสวานา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้ ชมนํ้าตกวิคตอเรี ย ในช่วงเช้า หรื อท่านจะเลือกซื้ อ (Optional Tour นัง่ เฮลิคอปเตอร์ จากมุมสู ง )
(Helicopter tour 15 mins) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแผงนํ้าตกวิ คตอเรี ย ที่เรี ยกได้วา่ เป็ นนํ้าตกที่กว้างที่สุดใน
โลก และเป็ น 1 ใน 3 นํ้าตกที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกอีกด้วย ได้เวลานําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลิฟวิง่ สโตน
(Livingstone Museum) ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่ องราวการค้นพบนํ้าตกวิคตอเรี ยโดย เดวิด ลิฟวิง่ สโตน จากนั้น
นําท่านเที่ยวชมเมืองลิฟวิง่ สโตน ชมวิถีชีวติ ของชาวแซมเบีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและผ่าน พรมแดนแล้ว นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National park) เป็ นอุทยาน
แห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่ าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพ้นื ที่ประมาณ 10,698
ตารางกิโลเมตร ซึ่ งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็ นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่ าที่มีกว่า
60,000 เชือก, ฝูงควายป่ า, ม้าลาย และสัตว์นกั ล่าอย่าง สิ งโต, เสื อดาว, เสื อชีตา้ และไฮยีน่าลายจุด สําหรับท่านที่
ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยงั เป็ นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่ งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวติ อยูอ่ ย่างอิสร ะเสรี
ตามธรรมชาติ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mowana Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เช้า

โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari – Game Drive - ซิมบับเว – ล่องเรือ Sun Downer Cruise
นําท่านออกชมสัตว์ และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานโชเบ ในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่าน
สัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยือ่ ใน
ตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางธรรมชาติ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมสัตว์ป่าในอีกรู ปแบบ คือการ ล่องเรื อในแม่น้ าํ โชเบ (Boat Safari) เพื่อดูวิ ถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องสัตว์
ป่ านานาชนิด ที่มาดื่มนํ้าในแม่น้ าํ โชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกิน
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ปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ าํ โชเบ นําท่านส่ อง
สัตว์และค้นหา Big Five ซึ่งเป็ นอี กหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนัน่ คือ การส่ องสัตว์ใหญ่ 5 ชนิด หรื อที่รู้จกั ใน
นาม Big Five สนุกสนานไปกับการชมสัตว์ป่า มากมาย ทั้งช้าง สิ งโต ควายป่ า ยีราฟ ม้าลาย ควายป่ า กวางชนิด
ต่างๆ โดยเฉพาะ ซาเบิล ที่มีเขาอันสวยงาม และนกต่างๆมากมาย โดยเฉพาะนกเงือก ที่มี่เฉพาะในป่ าที่อุดม
สมบูรณ์แบบนี้เท่านั้น ท่านยังจะได้ชมต้นไม้ ประหลาด เบาบับ พันธุ์อฟั ริ กาที่มีในอุทยาน แห่งนี้ดว้ ย อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพคามประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ พรมแดน ประเทศซิมบับเว (Zimbabwe) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น นําท่าน
ล่องเรื อแม่น้ าํ ซิ มเบซี (Sun Downer Cruise) ชมความงดงามของ แม่น้ าํ แซมเบซี ซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ ใหญ่เป็ นอันดับ
สองของทวีปแอฟริ กา ซึ่ งไหลผ่าน 2 ประเทศคือ แซมเบีย กับซิ มบับเว ตัวแม่น้ าํ แซมเบซี น้ นั ใสสะอาด แม้วา่ จะ
ดูสีคลํ้า และยังเป็ น ที่อยูข่ องสัตว์นานาชนิดทั้ง จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรื อวิง่ ผ่านท่านจะได้เห็น
ธรรมชาติ ที่เป็ นป่ าใหญ่ มีท้ งั ต้นไม้ใหญ่นอ้ ย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็ นครั้งคราวด้วย มีท้ งั โขลงช้าง ยีราฟ
ฮิปโป ฯลฯ และพิเศษท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม จากบนเรื อด้วย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Victoria Fall Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

นา้ ตกวิคตอเรียซิมบับเว – ไนโรบี (เคนย่า)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ น้ าํ ตกวิคตอเรี ยฝั่งซิ มบับเว (Victoria Falls) หรื อในชื่อท้องถิ่นว่ า โมซิ -โอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya;
แปลว่า ควันที่ส่งเสี ยงร้องคําราม) ตั้งอยูบ่ ริ เวณรอยต่อของ ประเทศแซมเบีย และ ประเทศซิมบับเว เป็ นนํ้าตกที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ดร .เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซึ่ งเป็ นผูต้ ้ งั ชื่อ
นํ้าตกนี้เพื่อเป็ นเกียรติแก่ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรี ย นํ้าตกวิกตอเรี ยเกิดจาก แม่น้ าํ ซัมเบซี ซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ กั้น
พรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสู่ แอ่งลึก นํ้าตกมีขนาดกว้างกว่า 1690 เมตร สู งประมาณ 60-100 เมตร นํ้าตก
วิกตอเรี ยสามารถแบ่งเป็ น 4 ส่ วนย่อย ได้แก่ นํ้าตกปี ศาจ นํ้าตกหลัก นํ้าตกสายรุ ้ง และนํ้าตกตะวันออก ไอนํ้าจาก
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กลางวัน
บ่าย
16.00 น.
18.00 น.
22.05 น.

นํ้าตกวิ กตอเรี ยสามารถมองเห็นได้จากระยะทาง 20 กิโลเมตร นํ้าตกวิกตอเรี ยได้รับเลือกให้เป็ น มรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1989 ปั จจุบนั นํ้าตกวิกตอเรี ยเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้ที่สาํ คัญของประเทศแซมเบีย
และประเทศซิมบับเว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพนํ้าตกวิคตอเรี ยแบบเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
นําท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ และเตรี ยมเชคเอาท์เพื่อเดินทางสู่ ประเทศเคนย่า ในช่วงบ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ตลาด Elephant Walk Shopping ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อของฝากได้ตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินวิคตอเรี ย
ออกเดินทางจากสนามบินวิคตอเรี ย (VFA) สู่ สนามบินไนโรบี (NBO) ประเทศเคนย่า
สายการบินมีบริ การอาหารบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินไนโรบี
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Lazizi Premier Hotel / Crown Plaza Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก
เช้า

เคนย่า – ทะเลสาบนากูรู
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินากูรู (Nakuru National Park) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.30 ช.ม.) ซึ่ งเป็ นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในสาธารณรัฐเคนย่า มีพ้นื ที่ประมาณ 582,650 ตารางกิโลเม ตร
ประกอบไปด้วยภูเขาและเป็ นป่ า พุม่ ไม้ และ หนองนํ้าที่เป็ นส่ วนของทะเลสาบ และเป็ นแหล่งอาหารของนก ฟ
ลามิงโก้ (Flamingo Bird) อีกทั้งในเขตนี้ยงั เป็ นแหล่งอนุรักษ์พนั ธุ์ แรดดํา และแรดขาวที่ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งยังเป็ น
ถิ่นที่อยูข่ องเสื อดาว สัตว์สาํ คัญที่หาชมได้ยาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นําท่านชมทะเลสาบนากูรู (Naguru Lake) ตั้งอยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรูในเขตริ ฟท์วลั เล่ยห์ รื อ
เขตที่ราบสู งและหุ บเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริ เวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็ นภูเขาไฟที่มีแร่ ธาตุที่อุดมสมบูรณ์
ไหลสู่ ทะเลสาบ และมีสาหร่ ายแกมเขียวทําให้เกิดสารอินทรี ยม์ ีกลิ่นเหม็น และเป็ นฟองบางครั้งก็ถูกเรี ยกว่า
Soda Lake และเนื่องจากนํ้าในทะเลสาบแห่งนี้ มีความลึกเพียงไม่กี่เมตรและเต็มไปด้วยสาหร่ ายอันเป็ นอาหาร
โปรดของนกฟลามิงโก้ จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนกฟลามิงโก้ บินมาอาศัย นําท่ านทํากิจกรรมเกมไดร์ ฟ
(Game Drive) หรื อนัง่ รถเปิ ดหลังคาตะลุยป่ าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้ าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า
คือ สิ งโต เสื อดาว แรด ช้าง และ ควายป่ า ที่ใช้ชีวติ อยูต่ าม ธรรมชาติ นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ
ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่า
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Lake Nakuru Sopa Lodge **** หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

มาไซมารา (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา หัวใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า การเดินทางในเช้าวันนี้
ค่อนข้างไกล และถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บา้ นและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมือง เมื่อ
เข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ พูดถึงฐาน ะของชาวมา
ไซว่ารํ่ารวยแค่ไหน จะวัดกันจากจํานวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร และชาวมาไซยังกินเลือดวัวสดๆ ผสมกับนมวัว
เป็ นอาหาร นัยว่าช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

บ่าย

นําท่านทํากิจกรรม (Game Drive) ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า
อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของเคนย่า ถือเป็ นผืนป่ าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติ
เซเรงเกติ (Serengeti National Park) ของประเทศแทนซาเนีย บนความสู ง 1,588 เมตร แต่ขนาดของ อุทยาน
แห่งชาติมาไซมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเซเรงเกติ เพราะมีเนื้อที่เพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mara Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันทีแ่ ปด

มาไซมารา
นําท่านออกชมสัตว์ และสัมผัสบรรย ากาศของอุทยาน แห่งชาติมาไซมารา ในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game
Drive) ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจาก
การล่าเหยือ่ ในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางธรรมชาติ

10.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกชมสัตว์ใน อุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผ่านกิจกรรม (Game Drive) ซึ่ งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิด
ที่สุดในเคนย่า รวมทั้งสัตว์อื่นๆอีกมากมาย จุดที่น่าชมที่สุดในอุทยานฯ คือ ริ มฝั่งแม่น้ าํ มารา เพราะจะมีสัตว์ขา้ ม
ไปข้ามมามากมาย ทําให้เห็นการล่าของสัตว์เป็ นประจํา โดยเฉพาะเป็ นเหยือ่ อันโอชะของจระเข้ รถจะขับไปตาม
จุดต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อค้นหาสัตว์ต่างๆ ตามที่อยากพบเห็น ถ้าโชคดีอาจพบฝูงสิ งโต เสื อชีตา้ ส์ ฮิปโปฝูง
ใหญ่ หรื อแม้กระทัง่ หนึ่งใน Big Five ที่หายากนัน่ คือ เสื อดาว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

บ่าย

นําท่านสัมผัสวิถีดาํ เนินชีวติ ของชาวมาไซ มารา (Masai Mara Village) ชนเผ่ามาไซจัดอยูใ่ นกลุ่มชาติพนั ธุ์นิโลต
อาศัยกระจัดกระจายอยูใ่ นประเทศแทนซาเนีย , ซูดาน, ยูกนั ดา และเคนยา นําท่านชมกิจกรรมการการละเล่น
รวมถึงการร่ วมแข่งกระโดด ซึ่ งชาวมาไซมารา เป็ นชนพื้นเมืองที่เรี ยกได้วา่ เป็ นเผ่าที่กระโดดได้สูงที่สุด จากนั้น
นําท่านชมวัฒนธรรม และการเลี้ยงชีพของชนเผ่ามาไซมารา สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mara Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันทีเ่ ก้า

มาไซมารา – ไนโรบี – กรุ งเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่ โมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สอง
ข้างทาง ตลอดจนสัตว์ป่าที่มกั จะออกมาโชว์ตวั ให้เห็นตลอดสองข้างทาง ไม่วา่ จะเป็ น ม้าลาย ฝูงอิมพาลา ยีราฟ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์คาเรน บลิกเซน (Karen Blixen Museum) ซึ่ งเป็ นบ้านของผูแ้ ต่ง หนังสื อเรื่ อง Out of
Africa เป็ นหนังสื ออัตชีวประวัติของ บารอนเนส คาเรน บลิกเซน (Baroness Karen von Blixen Finecke) ชาว
เดนมาร์ กที่ใช้ชีวติ ทําไร่ กาแฟอยูท่ ี่ประเทศเคนย่าระหว่างปี 2457 - 2477 และฮอลลีวดู้ ได้นาํ ไปสร้างเป็ น
ภาพยนตร์ จนโด่ งดังและได้รับรางวัลออสการ์ 7 สาขา ได้เวลานําท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พนั ธุ์ยรี าฟ (Giraffe Center)
เป็ นศูนย์อนุรักษ์ยรี าฟ พันธุ์รอทไชล์ (Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็ นยีราฟที่ใกล้จะสู ญพันธุ์อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
ยีราฟและสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้ าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ได้เวลานําท่านสู่ Capital
Center เป็ นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึก และของฝากจากเคนย่า ให้ท่านได้ เลือกซื้ อฝากตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบ Carnivore

21.00 น.
23.59 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินไนโรบี เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ KQ 886
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันทีส่ ิ บ
13.50 น.

กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วัน ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เคนย่ า
ราคาทัวร์ 169,900 บาท : 19 – 28 มี.ค. 63 / 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 / 22 – 31 พ.ค. 63
ราคาทัวร์ 172,900 บาท : 9-18 เม.ย. 63 / 18-27 มิ.ย. 63 / 16 – 25 ก.ค. 63 / 6 – 15 ส.ค. 63
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- NBO- LVI//VFA-NBO-BKK)

มี.ค. – พ.ค. 2563

เม.ย. / ก.ค.- ส.ค. 2563

169,900
26,000
165,900
23,000

172,900
28,000
168,900
25,000

ชั้น Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
70,000 – 100,000
(บิน โดย KQ เท่านั้น) (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 14 กันยายน 2562) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KQ (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, 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 ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่าวีซ่าทุกประเทศ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 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 เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงว นสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ ค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิก

EHC-10D-KQ-BEST OF AFRICA
การเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋
เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์น้ นั ๆ
ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM
) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
สําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระ เป๋ าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะชดเชยไม่
เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุร กิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลด
ของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลกู ค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารยืน่ วีซ่า
หลักฐานการทาวีซ่าประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศเคนย่ า
1. สําเนาหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่าํ กว่า 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. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
**กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ และไม่ ได้ เดินทางกับบิดามารดาจะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากเขตหรืออาเภอ และต้ องแปลภาษาอังกฤษ พร้ อมประทับตรารับรองจากกรมการกงสุ ล รวมถึง ต้ องแปลสู ติบัตร
เกิดเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมประทับตรารับรอง โดยกระทรวงการต่ างประเทศ สามารถขอประทั บตราแปลเอกสารได้ ที่
กรมการกงสุ ล แจ้ งวัฒนะ***
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริ กาจะต้องฉี ดวัคซี นป้ องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการ
เข้าเมืองของประเทศในแถบนั้นโดยต้องนําสําเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริ การโดยฉี ดก่อน
เดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉี ดได้ที่หน่วยบริ การวัคซี น (ท่ านทีอ่ ายุเกิน 60 ปี ทางโรงพยาบาลจะไม่ ฉีด วัคซีนให้ แต่
สามารถขอหนังสื อรับรองว่ าอายุเกิน 60 ปี มาได้ )
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) ซึ่งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******

