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Code: IH14-EastAfrica-htcc220040-Best-12ET-Jul-Oct-219-A220406 

 

12 วนั เบสทอ์อฟ อสีแอฟรกิา 

ซมิบบัเว – แซมเบยี – บอสวานา – แอฟรกิาใต ้– นามเิบยี – เอธโิอเปีย 

 

 

 

 

(เครือ่งบนิล าใหม ่Boeing 787 Dreamliner พรอ้มสะสมไมลก์ลุม่ Star Alliance) 

กรกฎาคม - ตลุาคม 2565 

219,900 บาท 

ซมิบบัเว (พกัคา้ง 2 คนื) – ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์ก – น า้ตกวคิตอเรยี (ซมิบบัเว) – บอสวานา 

โชเบ ้- ลอ่งเรอืแมน่ า้ซมิเบซ ี– Game Drive  – ลฟิวิง่สโตน (แซมเบยี) – น า้ตกวคิตอเรยีฝั่งแซมเบยี   

“ขึน้เฮลคิอปเตอรช์มน า้ตกวคิตอเรยี – พเิศษกจิกรรม Walk with Lion” 

วนิดฮ์กุ (นามเิบยี ) – 4WD ทะเลทรายนามบิ – สวาคมัมนุด ์– หบุเขาพระจนัทร ์– วาลวสิเบย ์ 

ลอ่งเรอืสูเ่กาะแมวน า้ – อาดสิบาบา  

 

ราคาทวัร ์219,900 บาท : 13-24 ก.ค. 2565 / 10-21 ส.ค.2565 / 12-22 ต.ค. 2565  



Page 2 of 17 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร  

 

22.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็กอนิ U ประตูทางเขา้ที ่5 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร ์

สายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ (ET) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่อง อาดสิบาบา - ซมิบบัเว – น า้ตกวคิตอเรยีซมิบบัเว (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอาดสิบาบา ประเทศเอธโิอเปีย โดยเทีย่วบนิ ET619 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 8.15 

ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิารอาหารค ่า

และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ (เครือ่งบนิ Boeing 787 – Dreamliner) 

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาดสิบาบา แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

08.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิวคิตอเรยีฟอลล ์ประเทศซมิบับเว โดยสายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลน์ส เทีย่วบนิ 

ET829 (ใชเ้วลาบนิ 4.40 ชัว่โมง)  

12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิวคิตอเรยีฟอลล ์ประเทศซมิบบัเว 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นสูน่ ้าตกวคิตอเรยีฝ่ังซมิบบัเว (Victoria Falls)  

- หรอืในชือ่ทอ้งถิน่ว่า โมซ-ิโอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya; แปลว่า ควันทีส่่งเสยีงรอ้งค าราม) ตัง้อยู่

บรเิวณรอยตอ่ของประเทศแซมเบยี และ ประเทศซมิบบัเว  

- เป็นน ้าตกทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

- ถกูคน้พบครัง้แรกโดย ดร.เดวดิ ลฟิวงิสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซึง่เป็นผูต้ัง้ชือ่น ้าตกนี้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่

สมเด็จพระราชนินีาถวกิตอเรยี  

- น ้าตกวกิตอเรยีเกดิจากแมน่ ้าซมัเบซซี ึง่เป็นแมน่ ้ากัน้พรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสูแ่อง่ลกึ น ้าตก

มขีนาดกวา้งกวา่ 1690 เมตร สงูประมาณ 60-100 เมตร  

- น ้าตกวกิตอเรยีสามารถแบง่เป็น 4 สว่นยอ่ย ไดแ้ก ่น ้าตกปีศาจ น ้าตกหลัก น ้าตกสายรุง้ และน ้าตก

ตะวันออก  

- ไอน ้าจากน ้าตกวกิตอเรยีสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทาง 20 กโิลเมตร น ้าตกวกิตอเรยีไดรั้บเลอืกให ้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบันน ้าตกวกิตอเรยีเป็นสถานทีท่่องเทีย่วและแหล่งสรา้งรายไดท้ี่

ส าคัญของประเทศแซมเบยีและประเทศซมิบบัเว  

- อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพน ้าตกวคิตอเรยีแบบเต็มอิม่  

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

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Victoria Fall Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่าม  Walk with Lion – น า้ตกวคิตอเรยีซมิบบัเว – ข ึน้เฮลคิอปเตอร ์– ลอ่งเรอื Sun Downer Cruise 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ครัง้หนึ่งในชวีติกับการสัมผัสสงิโต และ การเดนิกับสงิโตแบบใกลช้ดิ (Walk 

with Lion) ซึง่ท่านสามารถเก็บภาพและประสบการณ์การเดนิเล่นกับสงิโตไดอ้ยา่งเต็มที ่อสิระใหท้่านเก็บ

ภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์การน่ังเฮลคิอปเตอรช์มน ้าตกวคิตอเรยีจากมมุสงู (Helicopter tour 15 mins) ให ้

ท่านไดช้มทัศนียภาพของแผงน ้าตกวคิตอเรยี ทีเ่รยีกไดว้่าเป็นน ้าตกทีก่วา้งทีส่ดุในโลก และเป็น 1 ใน 3 
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น ้าตกที่มชี ือ่เสยีงระดับโลกอกีดว้ย และยังมเีวลาใหท้่านไดเ้ต็มอิม่กับการเก็บภาพน ้าตกวคิตอเรียแบบ

ใกลช้ดิ  

ไดเ้วลาน าทา่นลอ่งเรอืแมน่ ้าซมิเบซ ี(Sun Downer Cruise)   

- ชมความงดงามของแมน่ ้าแซมเบซ ีซึง่เป็นแมน่ ้าใหญ่เป็นอันดับสองของทวปีแอฟรกิา ซึง่ไหลผ่าน 2 

ประเทศคอื แซมเบยี กบัซมิบบัเว  

- ตัวแมน่ ้าแซมเบซนัีน้ใสสะอาด แมว้า่จะดสูคีล ้า และยงัเป็นทีอ่ยูข่องสตัวน์านาชนดิทัง้ จระเข ้ฮปิโป  

- ตลอดสองขา้งทางทีเ่รอืวิง่ผา่นทา่นจะไดเ้ห็นธรรมชาต ิทีเ่ป็นป่าใหญ่ มทีัง้ตน้ไมใ้หญ่นอ้ย และสัตวป่์า

โผลม่าใหเ้ห็นเป็นครัง้คราวดว้ย มทีัง้โขลงชา้ง ยรีาฟ ฮปิโป ฯลฯ  

- พเิศษทา่นจะไดช้มพระอาทติยต์กอนัสวยงาม จากบนเรอืดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Victoria Fall Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่ โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่าธารณรัฐบอสวานา (Botswana) โดยทางเรอืขา้มแมน่ ้าโชเบ หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและผา่นพรมแดนแลว้  

น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตโิชเบ (Chobe National park)  

- อทุยานแหง่ชาตทิีด่ทีีส่ดุและไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทีย่ว เขา้มาทอ่งป่าดสูตัวแ์บบซาฟาร ี 

- มพีืน้ทีป่ระมาณ 10,698 ตารางกโิลเมตร ซึง่ใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ในบอสวานา  

- เป็นแหล่งรวมฝูงสัตวใ์หญ่นานาชนดิ เชน่ ฝูงชา้งป่าทีม่กีว่า 60,000 เชอืก, ฝูงควายป่า, มา้ลาย และ

สตัวนั์กลา่อยา่ง สงิโต, เสอืดาว, เสอืชตีา้ และไฮยน่ีาลายจดุ  

- ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการดูนก ทีน่ี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนดิ กว่า 450 สายพันธุ ์สัตวป่์าทีน่ี่มชีวีติ

อยูอ่ยา่งอสิระเสรตีามธรรมชาต ิ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารในลอดจ ์
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บา่ย น าท่านชมสัตวป่์าในอกีรูปแบบ คอืการล่องเรอืในแม่น ้าโชเบ (Boat Safari) (ใชเ้วลาในการท า Game 

Drive ทางน ้าประมาณ 3 ชัว่โมง)  

- ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องสตัวป่์านานาชนดิ ทีม่าดืม่น ้าในแมน่ ้าโชเบ สัตวป่์าทีส่ามารถเห็นไดม้ากใน

แถบนีค้อื ฮปิโป จระเข ้ชา้ง และ นกกนิปลานานาชนดิ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์

ป่านานาชนดิทีอ่าศัยในแมน่ ้าโชเบ  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัตน้ไมป้ระหลาด เบาบบั พันธุอ์ฟัรกิาทีม่ใีนอทุยานแหง่นีด้ว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

ความประทับใจตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mowana Safari Lodge **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ โชเบ (บอสวานา) – Game Drive – น า้ตกวคิตอเรยี (แซมเบยี)  

  

น าทา่นออกชมสตัวแ์ละสมัผัสบรรยากาศของอทุยานโชเบในชว่งเชา้ตรู่ (Early Morning Game Drive) ให ้

ทา่นสมัผัสทัง้บรรยากาศ พฤตกิรรมของสตัวบ์างชนดิทีอ่อกหากนิในตอนเชา้ตรู่ และสัตวท์ีก่ลับจากการล่า

เหยือ่ในตอนกลางคนื พรอ้มชมบรรยากาศยามพระอาทติยข์ึน้ทา่มกลางธรรมชาต ิ

10.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูน่ ้าตกวคิตอเรยี (Victoria Fall) ฝ่ังแซมเบยี ซึง่ทา่นตอ้งผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูน่ ้าตกวคิตอเรยี (Victoria Falls) ฝ่ังแซมเบยี เพือ่ชมน ้าตกทีส่ าคัญและสวยงามอกี 2 แห่ง

ซึง่อยูฝ่ั่งแซมเบยี คอื  

- น ้าตก Armchair Falls ซึง่เป็นจุดทีน่ ้าตกมคีวามสงูเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สงูถงึ 101 

เมตร อกีแหง่หนึง่คอื  

- น ้าตก Eastern Cataract ซึง่สวยงามไมแ่พจ้ดุอืน่ๆ เชน่เดยีวกนั  

การเดนิชมน ้าตกจะตอ้งเปียกจากละอองน ้า และฝนทีอ่าจตกไดต้ลอดทัง้ปี เพราะฉะนัน้ควรเตรยีมเสือ้กนัฝน

ทีม่ฮีูด้ (ทางบรษัิท มบีรกิารเสือ้กันฝนใหลู้กคา้ทุกท่าน) ร่ม ตดิตัวไปดว้ยและอยา่ลมืถุงหรอืกระเป๋ากันน ้า

สาหรับกลอ้งตา่งๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Avani Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก น า้ตกวคิตอเรยี (แซมเบยี) - โจฮนัเนสเบริก์ (ประเทศแอฟรกิาใต)้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 อสิระใหท้า่นไดเ้ขา้ชมน ้าตกวคิตอเรยี เพือ่เก็บภาพความสวยงามของแผงน ้าตกจากฝ่ังซมิบับเว ในชว่งเชา้ 

ซึง่จะไดบ้รรยากาศและภาพความสวยงามยามพระอาทติยข์ึน้ และไมค่วรพลาดทีจ่ะไดช้มความงามยามเชา้

ของน ้าตกแห่งนี้ ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัยอยา่งเต็มที ่หรอืจะเลอืกเก็บภาพสัตวต์่างๆภายในบรเิวณ

โรงแรม ไมว่า่จะเป็นยรีาฟ ฝงูกวาง มา้ลาย เป็นตน้ 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลฟิวิง่สโตน  

 อสิระอาหารกลางวันในสนามบนิตามอธัยาศยัโดยทางทัวรจ์ัดคา่อาหารทา่นละ 25 USD 

13.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิลฟิวิง่สโตน สูส่นามบนิโจฮนัเนสเบริก์ โดยเทีย่วบนิ……. 
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 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

15.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโจฮนัเนสเบริก์ (Johannesburg)  

- เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศแอฟรกิาใต ้และเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเกาเทง (Gauteng) อันเป็นเขต

ทีม่ัง่คั่งและเป็นแหลง่เศรษฐกจิทีใ่หญส่ดุของแอฟรกิาใต ้เป็นเขตเมอืงใหญต่ดิอนัดับ 40 ของโลกและ

เป็นหนึง่ในสองเมอืงระดับโลกของแอฟรกิาทีเ่ป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลก  

- นอกจากนีโ้จฮนัเนสเบริก์ยงัเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุทีต่ัง้อยูบ่นดนิแดนทีไ่มถ่กูแวดลอ้มดว้ยทะเลสาบ แมน่ ้า 

และแหลง่น ้าอืน่ๆ  

น าทา่นผา่นชมยา่นฮลิโบลว ์ซึง่เป็นทีต่ัง้ขอหอโทรคมนาคมซีง่สงูเดน่เห็นมาแตไ่กล  

ผ่านชมตกึ คารล์ตัน เซ็นเตอร ์(Carlton Center), ผ่านชมศาลสูงแห่งแอฟรกิาใต ้และ ศูนยบ์ัญชาการ 

Anglo American  

จากนัน้น าทา่นผา่นชม Constitution Hill ซึง่อดตีเคยเป็นทีค่มุขงันักโทษในแอฟรกิาใต ้ 

น าทา่นผา่นชมสะพานเนลสนั สะพานแขวนทีม่ทีัศนยีภาพสวยงาม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Gautrain Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด วาลวสิเบย ์(ประเทศนามเิบยี) – หบุเขาพระจนัทร ์– สวาคอปมนุด ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

10.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ สูส่นามบนิวาลวสิเบย ์(ประเทศนามเิบยี) โดยเทีย่วบนิ........ 

12.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิวาลวสิเบย ์

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชม หบุเขาพระจันทร ์(Moon valley) หรอื ทีร่าบสงูเวลวทิเชยี  

- บรเิวณนีม้ตีน้ไมพ้ันปี Welwitschia อยูจ่ านวนมาก 

- ในบรเิวณที่ราบเวลวทิเชยีนี้ท่านจะไดช้มระบบนิเวศน์ทะเลทรายอันแปลกประหลาดของเหล่าพืช

ทะเลทรายซึง่ไมน่่าเชือ่วา่สามารถด ารงชพีอยูไ่ด ้แตใ่นความเป็นจรงิพชืเหลา่นีส้ามารถอยูร่อดไดอ้ยา่ง

สบายทัง้นีเ้กดิจากการทีม่กีระแสน ้าเย็น “เบนกเูอล่า” ผ่านมหาสมทุรแอตแลนตคิแถบประเทศนามเิบยี 

ซึง่ไดพั้ดกระแสลมไปปะทะกับลมรอ้นจากทะเลทรายท าใหเ้กดิการกลั่นตัวของละอองน ้ากลายเป็น

หมอกในตอนเชา้ซึง่มากเพยีงพอกบัพชืและสตัวห์ลายชนดิทีจ่ะด ารงชวีติในทะเลทรายแหง่นี ้ 

- ท่านจะเห็นพุ่มไมข้นาดเล็กซึง่มสีดี าและเทา เหมอืนถูกแดดเผาจนตาย ทีเ่รยีกว่า Grey & Black 

Lichen แตเ่มือ่เราหยดน ้าลงไปไมก่ีห่ยด เราจะเห็นความมหัศจรรยข์องพชืเหลา่นี้  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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- อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทะเลทรายแหง่นามเิบยีตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าทา่นชมและถา่ยรปูกบัตน้ไมพ้ันปี “ตน้เวลวทิเชยี” ซึง่เป็นตน้ไมท้ะเลทราบทีม่อีายยุาวนานนับพัน

ปี และเป็นพืชที่ข ึน้เฉพาะในแถบตอนเหนือของประเทศนามเิบยีเท่านัน้ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ

อศัจรรยท์างธรรมชาตติามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงสวาคอปมุนด์ ซึง่เป็นเมอืงตากอากาศที่มชี ือ่เสยีงมากที่สุดของแอฟรกิา 

ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสธรรมชาตอินังดงามของชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตคิ และทะเลทราย 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Swakopmud Hotel & Entertainment **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด ลอ่งเรอืชมแมวน า้– ซอสซุสไฟล ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางเลยีบมหาสมทุรแอตแลนตคิสูอ่า่ววัลฟิส (Walvis Bay) เพือ่ลอ่งเรอืชมแมวน ้า  

- เรอืจะน าเราออกจากชายฝ่ังใหท้า่นไดช้มววิทะเลทรายทีม่องจากมมุในทะเล พรอ้มนกพลีแิกนตัวใหญ่

บนิโฉบไปมาบนเรอืเพือ่ขออาหารกนิกับนักท่องเทีย่วเพราะเจา้หนา้ทีจ่ะใหอ้าหารเป็นประจ า นกพลีิ

แกนจงึคุน้เคยกบัคนและใกลช้ดิกบันักทอ่งเทีย่วบนเรอื ท าใหส้ามารถถา่ยรปูไดอ้ยา่งใกลช้ดิ  
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- นอกจากนัน้ตืน่ตาตืน่ใจกบัแมวน ้านับพันตัวบนเกาะและชายหาดยาวหลายรอ้ยกโิลเมตร มองระยะไกล

เหมอืนกอ้นหนิขนาดเล็กแตพ่อเรอืเขา้ใกลม้นัคอืแมวน ้านับพันตัวอาศัยอยูบ่นเกาะแหง่นี ้ 

- ใหท้่านไดถ้่ายรูปอย่างใกลช้ดิ ก่อนเรือจะออกมาอกีดา้นใหท้่านไดแ้วะชมฟารม์หอยนางรมระหว่าง

เดนิทางกลับ  บรกิารอาหาร รวมถงึของว่าง ใหท้่านจะไดใ้กลช้ดิกับแมวน ้าทีว่่ายน ้ารมิขอบเรอืหรือ

กระโดดขึน้มาบนเรอืเพือ่ขออาหารและใหท้า่นไดต้ืน่เตน้ในการถา่ยรปูอยา่งใกลช้ดิ  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบ Lunch Box 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาตนิามบิ-น็อคลัฟท ์(Namib Naukluft National Park) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

- เป็นเขตทะเลทรายทีไ่ดช้ ือ่ว่าเกา่แกท่ีส่ดุในโลก มอีายถุงึ 55 ลา้นปี และชือ่ของประเทศนามเิบยี ก็มา

จากชือ่ของทะเลทรายแหง่นี ้ 

- ค าวา่ Namib แปลวา่ พืน้ทีโ่ลง่กวา้ง  

- อทุยานแห่งชาตแิห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเกมสป์ารค์ (Game Park) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในแอฟรกิา มขีนาดพืน้ที่

เกอืบ 50,000 ตารางกโิลเมตร  

- ทะเลทรายนามบิยังเป็นหนึง่ในสีส่ดุยอดปรารถนาของทวปีแอฟรกิาทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการไปชมมาก

ทีส่ดุอกีดว้ย  

- ทะเลทรายนามบิกนัดารและแหง้แลง้ มเีพยีงตน้อาคาเซยีเทา่นัน้ทีเ่ป็นรม่เงาใหส้ตัวต์า่งๆ ทีอ่าศัยอยูไ่ด ้

บังแดด ผ่านภเูขารูปร่าง แปลกตารูปทรงต่างๆ และระหว่างทางอาจมสีัตวใ์หเ้ห็นบา้ง เชน่ กวางสาย

พันธุต์า่งๆ และมา้ลาย  
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 น าทา่นไปชมความยิง่ใหญแ่ละสวยงามของ แคนยอนเซสเรยีม (Sesriem) ทา่นจะไดช้มหนา้ผาอันงดงามที่

ธรรมชาตไิดรั้งสรรคข์ึน้ จากแรงลม พายทุรายและ ธรรมชาตขิองแมน่ ้าเซาชบั (Tsauchab River) มานาน

กวา่ 15 ลา้นปีกลายเป็นหนา้ผาทีม่คีวามยาวกวา่ 1 กโิลเมตร และลกึถงึ 30 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sossusvlei Lodge **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ ซอสซุสไฟล ์ – ทะเลทรายนามบิ – วนิดฮ์กุ (นามเิบยี)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่เขตอทุยานแหง่ชาตซิอสซสุไฟล ์(Sossusvlei)  

- ชมทะเลทรายบรเิวณ ซอสซสุไฟล ์ซึง่ไดช้ือ่วา่สวยสดุยอดของทะเลทรายนามบิ 

- ใหท้่านไดไ้ต่เขาทรายทีส่งูทีสุ่ดในโลก Big Daddy หรอืเลอืกเนนิทรายทีเ่ล็กลงหน่อยทีรู่จ้ักในนาม 

Big Mama เนนิทรายในบรเิวณนี้ไดรั้บการยกยอ่งว่างดงามทีส่ดุ ซึง่เนนิทราย (Sand Dune) ต่างๆ

เหลา่นีก้ าเนดิจากการพัดของกระแสลมจากหลายทศิทางทางทฤษฎเีรยีกเนนิทรายแถบนี้ว่า Parabolic 

Dunes หรอื Multi Cycle Dunes จากซอสซสุไฟล ์ 

น าท่านน่ังรถขับเคลือ่น 4 ลอ้ผ่านทะเลทรายไป สูศู่นยก์ลางของซอสซสุไฟล ์ซึง่เป็นสถานทีท่ีใ่ชถ้่ายท า 

ภาพยนตร ์และโฆษณาหลายรอ้ยเรือ่ง ซอสซสุไฟล ์ถอืว่าเป็นเนนิทรายทีง่ดงามทีส่ดุ สงูทีส่ดุและเกา่แก่

ทีส่ดุในโลก ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 32,000 ตารางกโิลเมตร  

น าทา่นแวะชมและถ่ายรูปกับเนนิทรายสแีดง (Dune 45) เป็นเนนิทรายขนาดใหญ่สงูกว่า 150 เมตร ตัง้อยู่

ในหลักกโิลเมตรที ่45 นับจากประตทูางเขา้อทุยาน 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในลอดจ ์
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวนิดฮ์กุ (Windhoek) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

น าทา่นผา่นชมอาคารบา้นเรอืนในแบบสมัยใหม ่อาคารและสถาปัตยกรรมหลายอยา่งไดรั้บอทิธพิลมาจาก

เยอรมัน เนื่องจากเยอรมันเป็นเจา้อาณานิคมดินแดนแถบนี้ และเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เขา้มา

ครอบครองนามเิบยี เมอืงวนิดฮ์กุยงัเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงและการศกึษาของประเทศนามเิบยี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Hotel Windhoek **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิ  วนิดฮ์กุ – อาดสิบาบา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเทีย่วชมเมอืงวนิดฮ์กุ น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถป์ระจ าเมอืง (Windhoek Church) และ ผา่นชม

สถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง  

 

 

 

11.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิวนิดฮ์กุ เพือ่เชคอนิ  

  อสิระอาหารกลางวันภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

14.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิวนิดฮ์กุ สูส่นามบนิอาดสิบาบา (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.50 ชัว่โมง) 

21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาดสิบาบา ประเทศเอธโิอเปีย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Golden Tulip Adis Ababa Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่บิเอ็ด  อาดสิบาบา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชมกรงุแอดดสิ อาบาบา (Addis Ababa)  

- เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสียงของประเทศเอธโิอเปีย และปัจจุบันเมอืงหลวงแห่งนี้ได ้

กลายเป็นจดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทีย่ว ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาเยอืนมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของทวปี

แอฟรกิา  

- กรงุแอดดสิ อาบาบาตัง้อยูบ่นเชงิเขาทางดา้นใตข้องภเูขาเอนโตโต (Mount Entoto)  

- ค าวา่ แอดดสิ อาบาบา แทจ้รงิแลว้แปลวา่ ดอกไมด้อกใหม ่เมอืงดอกไมท้ีก่ าลังบานชชูอ่ทา่มกลางทุ่ง

หญา้อนักวา้งใหญข่องทวปีแอฟรกิา  

- นอกจากนีแ้ลว้ พืน้ทีส่ว่นใหญข่อง กรงุแอดดสิ อาบาบา นัน้ ยงัเต็มไปดว้ยตน้ยคูาลปิตัส ซึง่เป็นหนึง่ใน

สญัลักษณ์ทีม่คีวามโดดเดน่มากแหง่หนึง่ จนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ตน้ยคูาลปิตัส อกีดว้ย  

น าทา่นเดนิทางสูภ่เูขาเอนโตโต (Mount Entoto) เพือ่เก็บภาพความสวยงามของเมอืงแอดดสิ อาบาบาจาก

มมุสงู  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูจ่ัตรัุสเมสเกล (Meskel Square)  

- ถูกใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเทศกาลประจ าปี หรอืงานส าคัญๆต่างๆ โดยเฉพาะ เทศกาลเมสเกล 

(Meskel Festival) เทศกาลทีถู่กจัดขึน้ในทุกๆสิน้เดอืนกันยายนเป็นประจ าของทุกปี และไมไ่กลจาก

จัตรัุสนัก จะเป็นทีต่ัง้ของแอฟรกิา ฮอลล ์(Africa Hall) อาคารส านักงานใหญแ่ห่งคณะกรรมาธกิารดา้น

เศรษฐกจิของสหประชาชาตสิ าหรับแอฟรกิา องคก์รทีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี 1958  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพสถานทีส่ าคัญตามอธัยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นผา่นชมพระราชวังแหง่ชาต ิ(National Palace)  

- ชือ่เดมิว่า ยูบลิล ีพาเลซ (Jubilee Palace)  อกีหนึ่งอาคารที่มคีวามสวยงามมากแห่งหนึง่ของ

เอธโิอเปีย สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1955 เพื่อเป็นเกียตแิด่ สมเด็จพระจักรพรรดขิองซลิเวอร์ ยูบลิล ี

(Emperor Haile Selassie's Silver Jubilee) ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดแีหง่เอธโิอเปีย   



Page 13 of 17 

 

 

 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตเิอธโิอเปีย (National Museum of Ethiopia) เป็นอาคาร 3 

ชัน้ ทีส่รา้งขึน้ในแบบสไตลอ์ติาเลยีน ซึง่ภายมกีารจัดแสดงเกีย่วกับประวัตศิาสตรค์วามเป็นมาของประเทศ 

ทีม่มีาตัง้แตย่คุกอ่นประวัตศิาสตร ์รวมไปถงึหลักฐานทางโบราณคดเีป็นจ านวนมาก  

น าทา่นชมซากฟอสซลิของมนุษยด์กึด าบรรพ ์หรอื โฮมนิดิส ์ทีม่ชี ือ่วา่ "ลซูี ่" (Lucy ) ผูห้ญงิทีม่อีายเุกา่แก่

ที่สุดในโลก โดยมีอายุราว 3.5 ลา้นปี แสดงอยู่ในตูก้ระจก พรอ้มดว้ยขอ้มูลเกีย่วกับการขุดคน้ทาง

โบราณคดตีา่งๆ   

จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑช์าตพิันธุว์ทิยา (Ethnological Museum) อยูภ่ายในบรเิวณมหาวทิยาลัย

แอดดสิ อาบาบา แบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ   

- หอ้งจัดแสดงเรือ่งราวของชนเผ่าต่างๆ ในเอธโิอเปีย มปีระมาณ 85 ชนเผ่าทั่วประเทศ ซึง่มคีวามเชือ่

และวถิชีวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้การแตง่กายทีแ่ตกตา่งกนัไปตามถิน่ภมูภิาคตา่งๆ  

- หอ้งนทิรรศการเกีย่วกบัวัฒนธรรมประเพณีของชาวเอธโิอเปียตัง้แตเ่กดิจนถงึตาย รวมทัง้เรือ่งของการสู ้

รบ เกมส์การละเล่น การแต่งกาย ยาและการรักษาแผนโบราณ อาหารการกิน การหาเลี้ยงชีพ 

การเกษตรกรรม การลา่สตัว ์การประมง เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

21.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอาดสิบาบาเพือ่เชคอนิ 

 

วนัทีส่บิสอง อาดสิบาบา – กรงุเทพ 

 

00.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ เทีย่วบนิที ่ET618 (ใชเ้วลาบนิ 8 ชัว่โมง) 

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

13.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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ราคาทวัร ์219,900 บาท : 13-24 ก.ค. 2565 / 10-21 ส.ค.2565 / 12-22 ต.ค. 2565  

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  กรกฎาคม - ตลุาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 219,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 37,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 199,900 

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

ชัน้ Business Class เพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(บนิ โดย ET เทา่นัน้) (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000 – 110,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่ 2 เมษายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 2 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ ET/ 4F (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่ทกุประเทศ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตัวเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 

วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วนั หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์    (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-19วนั) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 
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หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธ

หรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หากทา่นถกูปฎิ

เสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ หากทา่น

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
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เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


