BEST OF AFRICA
KENYA & ZAMBIA
ส า ย ก า ร บิ น เ อ ธิ โ อ เ ปี ย น แ อ ร์ ไ ล น์ 9 วั น

(ET)

กำหนดเดินทำง : 28 กรกฎำคม – 5 สิงหำคม /
4-12 สิงหำคม 2565
❖ MASAAI MARA NATIONAL RESERVE ❖ THE GREAT MIGRATION
ท่านอาจได้พบกับสิงโตดาที่หายากที่สุดของแอฟริกาแต่
❖ ท่องแดนซาฟารี อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า นั่งรถส่อง
สัตว์ BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
สนุกสนาน

❖ VICTORIA FALLS
1 ใน 7 สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ท างธรรมชาติ ข องโลก ท่ า นจะได้
สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้าตกวิคตอเรียอย่าง
ใกล้ชิด

ก็ ส ามารถพบเห็ น ได้ เ พี ย งเฉพาะที่ ม าไซมาร่ า ที่ เดี ย ว
เท่านั้น

❖ SUNDOWNER CRUISE
ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
ๆ พร้อมชมทิ วทัศน์ สองข้างทาง สายลมอันสดชื่ นที่ก รุ่น
กลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ

ชมการอพยพครั้งใหญ่ของฝูง วาเดอะบีช จากทุ่งหญ้าเซเรงกาติ สู่ทุ่งหญ้ามาไซมาร่า
บินเข้าออก อุทยาน ชมน้าตกที่สูงที่สุด น้าตกวิคทอเรีย
้านกลางเมื
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SPECIAL HIGHLIGHTS –

A Natural, Adventure & Cultural Experience in One Place

Bookable for you in one easy step.
NATURAL

GAME DRIVE: MASAI MARA NATIONAL RESERVE

VICTORIA FALLS

SUNDOWERNER CRUISE IN ZAMBEZI
RIVER

1

วันแรกของการเดินทาง
23.00

น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน
เอธิโอเปี ยนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จากัด จะคอยต้อนรับ และ
อานวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไนโรบี (เคนย่า) – อุทยานแห่งชาติอาเบอร์แดร์ –

THE ARK

(TREE HOTEL)
01.50

น.

10.25

น.

เที่ยง

ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดย สายการเอธิโอเปี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 619/318
(แวะเปลี่ยนเครือ่ งที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปี ย เวลา 06.30 – 08.15 น.)
เดินทางถึง สนามบินกรุงไนโรบี (NAIROBI) เมืองหลวงของประเทศเคนย่า ประเทศเล็กๆในทวีปแอฟริกา
ตะวันออก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม ใกล้สนามบินกรุงไนโรบี
จากนั้ น น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อ าเบอร์แ ดร์ (ABERDARE NATIONAL PARK) ( 170
กิโลเมตร)
อุทยานแห่งชาติอาเบอร์แดร์

(ABERDARE NATIONAL PARK)
ตั้ งอยู่ ต อนกลางของประเทศอัน เป็ นเขตเทือ กเขาสูง ที่
สลับซับซ้อ น โดยใช้เส้น ทางหลักผ่านหมู่บา้ น และบริ
เว ณ ป่ า เข า ที่ น่ า ส น ใจ ท่ า น ยั งส าม ารถ สั ม ผั ส
ประสบการณ์บา้ นต้น ไม้ ซึ่ งเป็ นที่พัก สาหรับ เฝ้ า ดู
สัตว์ ที่นี่ทุกท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเฝ้ าดู
สัตว์ที่ไม่เหมือนกับที่ ใดๆ ในโลกอีกเช่นกันเนื่ องจากบริ
เวณพื้ นที่โดยรอบจะเป็ นโป่ ง (แหล่งอาหารของสัตว์) ทา
ให้ผูท้ ี่มาพัก ที่นี่ ได้พบเห็นสัตว์ม ากมายที่ตอ้ งลงมากิน
เกลือ และแร่ธาตุ ต่างๆ ที่ โป่ ง ทั้งในเวลากลางวันและ
กลางคืน และได้มี โอกาสเฝ้ าสังเกตพฤติ กรรมของสัต ว์
นานาชนิ ดที่มารวมตัวกัน ณ ทีแ่ ห่งนี้ อย่างใกล้ชิด
จากนั้นนาท่าน ประสบการณ์โรงแรมต้นไม้ THE ARK หรือระดับเทียบเท่า จากนั้นให้ท่านได้ทาการแยก
กระเป๋ า นาเอาเฉพาะเสื้ อผ้า และของใช้จาเป็ น สาหรับพักค้างคืนที่ ดิ อาร์ค (THE ARK) 1 คืน ส่วนที่เหลือ
เจ้าหน้าที่โรงแรมจะนาไปเก็บรักษาไว้
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บ่าย

นาท่านขึ้ นรถคันใหม่ของทางโรงแรม เพื่อนาท่านเดินทางต่อไปยัง ดิ อาร์ค (THE ARK)
THE ARK LODGE
บ้านพักตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ อาเบอร์แดร์ เป็ น
โรงแรมที่ทา จากไม้ทั้งหลัง มีระเบีย งให้ท่าน ได้
นั่ง มองดูบรรดาสัต ว์ต่ างๆ ที่เข้ามาดื่ ม น้ าในสระ
น้ าหน้ าโรงแรม เป็ นอีกโรงแรมหนึ่ งที่ท่านจะได้มี
โอกาสพบสัตว์นานาชนิ ดอย่างใกล้ชิด ที่นี่ท่านไม่
สามารถเดิ นทางไปไหนมาไหนได้ ดั งนั้น จึงเป็ น
โอกาสให้ท่านได้พกั ผ่อนอิริยาบทอย่างแท้จริง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

วันที่สี่ของการเดินทาง

มาไซ
เช้า
xx.xx

น.
xx.xx น.

อุทยานแห่งชาติอาเบอร์แดร์ - อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า – หมู่บา้ น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า
ออกเดินทางโดย เครื่องบินเล็ก สู่ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (MASAAI MARA NATIONAL RESERVE)
เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (MASAAI MARA NATIONAL RESERVE)
อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า
(MASAAI MARA NATIONAL RESERVE)
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลกมี
พื้ นที่กว้างถึง 1,700 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางนา
ท่านเข้าชม หมู่บา้ นมาไซ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวมา
ไซ ในดินแดนมาไซ มาร่า วัฒนธรรม การเต้นและ
การกระโดดสูงหรืออาดูมู คือการวัดทักษะนักรบที่จะ
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นหัวหน้า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั MARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า
3

บ่าย
16.00

น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย
นาท่านสนุ กสนาน ตืน่ เต้น และเพลิดเพลินกับ การนั ่งรถเปิ ดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น

เกมไดร์ฟ (GAME DRIVE)
นัง่ รถเปิ ดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5
สัต ว์ป่ ายิ่ งใหญ่ นั้ น ก็คื อ สิง โตเสือ , แรด, ควายป่ า
และช้างป่ า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุ กสนานกับการ
ส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็ นที่ระลึก
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั MARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า
05.00

น.

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาของโรงแรม
รายการทัวร์เสริม ** ทัวร์แนะนา ** (ไม่รวมอยู่ในรายการ และกรุณาจองล่วงหน้า)

บอลลูนซาฟารี (Balloon Safari) lllllllll
นาท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนื อน่ านฟ้ ายามเช้าตรู่ สูด
อากาศอัน แสนสดชื่น บนบอลลูน ยัก ษ์ ท่ ามกลางท้อ งฟ้ าที่
เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของมาไซมาร่า
แบบ 360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนื ออุทยานแห่งชาติ
มาไซมาร่ามองลงสู่เบื้ องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรืองใน
สายแดดแรกแห่งวัน แม่น้ ามาร่าและขุนเขาสร้างภาพบรรเจิด
เป็ นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมี
โอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ใ นใจไป
ตราบนานเท่านาน พร้อ มฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชม
เปญชั้นเลิศพร้อมอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมาไซ
มาร่า เพิ่มราคาท่านละ 18,000 บาท

4

จากนั้นนาท่านออกเดินทางท่องป่ าโดยรถ 4 x 4 เดินทางสู่สถานที่ยอดนิ ยมของนักถ่ายทาสารคดีและผูท้ ี่
สนใจทัว่ โลกเพื่อพบกับ THE GREAT MIGRATION

THE GREAT MIGRATION
ฝูงไวล์เดอร์บีสท์ ม้าลาย ยีราฟ อิมพาลา และ กาเซล
ชนิ ดต่ างๆนั บ ล้านๆตั ว อพยพมาจากแถบทุ่ ง หญ้า
เซเรงเกติของประเทศแทนซาเนี ย เข้ามาในเขตมาไซ
มาร่า เพื่อมาหาแหล่งอาหารอุ ดมสมบูรณ์กว่าในเขต
มาไซมาร่ า โดยเฉพาะการอพยพข้า มแม่ น้ ามารา
(MARA RIVER) ที่ ต ้อ งเดิ ม พั น ด้ ว ยชี วิ ต โดยผ่ า นฝู ง
จระเข้ที่หิวโหยเฝ้ารออยู่ให้ท่านได้เต็มที่กับการสัมผัส
บรรยากาศ พฤติก รรม และการด ารงชีพของสัต ว์ป่า
อย่างแท้จ ริง เตรีย มกล้อ ง หรือ กล้อ งวีดี โอให้พร้อ ม
เพื่อเก็บภาพให้ได้มากที่สุด หากโชคดีท่านอาจได้พบ
กับสิงโตดาที่หายากที่สุดของแอฟริกาแต่ก็สามารถพบ
เห็นได้เพียงเฉพาะที่มาไซมาร่าที่เดียวเท่านั้น
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
นาท่านออกเดินทางท่องป่ าสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวัน
ซาฟารีไซมาร่า (MASAI MARA SAFARI)
สุดยอดแห่งสถานที่สาหรับคนรักธรรมชาติ และรักการ
ชมสัต ว์ หากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นการล่าเหยื่อของ
เหล่าสิงโตอย่างใกล้ชิด ซึ่งห่างจากเราเพียงแค่ 3 เมตร
เท่ านั้ น The Big 5 หรื อ 5 ผู ้ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง แอฟริ ก า
นั ่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่ า
และแรด ปั จจุบันก็ยงั คงเป็ นที่นิยมสาหรับนักผจญภัย
ความสาเร็จของการเดิ นทางท่องซาฟารี จึงวัด ได้จ าก
จานวนครั้งที่บรรดา 5 ผูย้ ิ่งใหญ่ปรากฏตัวให้เห็น

คา่

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั MARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
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วันที่หกของการเดินทาง
เช้า
xx.xx

น.
xx.xx น.
เที่ยง

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - ไนโรบี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางโดย เครื่องบินเล็ก สู่ กรุงไนโรบี (NAIROBI)
เดินทางถึง กรุงไนโรบี (NAIROBI)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุย์ ีราฟ (GIRAFFE CENTER)
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยรี าฟ (GIRAFFE CENTER)
ศูนย์อนุ รักษ์ยีราฟพันธุ์รอทไชล์ (Rothschild Giraffe)
ซึ่งเป็ นยีราฟที่ใกล้จ ะสูญ พัน ธุ์ อิ สระให้ท่านถ่ายภาพ
ยีราฟ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการ
ดูแลจากเจ้าหน้ าที่อ ย่างใกล้ชิด ตามอัธยาศัย น าท่าน
เข้า สู่ ศู น ย์ก ารค้า THE HUB เพื่ อ ซื้ อของฝากขึ้ นชื่ อ
อาทิ แมคคาเดเมีย และกาแฟ และของที่ ระลึก ต่ างๆ
จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั CROWNE PLAZA AIRPORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า
07.35

น.

09.50

น.

เที่ยง

ไนโรบี – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – น้าตกวิคตอเรีย ฝั ง่ ประเทศแซมเบีย
วิคตอเรียฟอลล์ ซิมบับเว

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Packed Breakfast)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ สนามบินไนโรบี (NAIROBI AIRPORT)
เดินทางสู่ สนามบินลิฟวิ่งสโตน (LIVINGSTONE AIRPORT) ประเทศแซมเบีย โดย สายการบิน
เคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 782
เดินทางถึง สนามบินลิฟวิ่งสโตน ประเทศแซมเบีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

จากนั้นนาท่านชม น้าตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS)

น้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS)
เรี ย กกั น อี ก ชื่ อ ว่ า “โมซิ -โอวา-ทุ น ยา” น้ าตกที่ มี
ความหมายว่ า “ควัน ที่ ส่ ง เสี ย งกึ ก ก้อ ง” 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เกิดจากแม่น้ าแซมเบซี
ไหลลงหน้ า ผาสู ง 108 ม. กว้า ง 1,700 ม. ระหว่ า ง
ประเทศ แซมเบียกับประเทศซิมบับเวทาให้เป็ นน้ าตกที่
มีหน้ากว้างที่สุดในโลกองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน
ให้ น้ าตกวิคตอเรียเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติร่ว มกัน
ระหว่างแซมเบีย ค้นพบโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี
ค.ศ.1855 หลังจากที่ได้คน้ พบจึงได้ทราบว่าน้ าตกแห่ง
นี้ เกิดจากภูเขาไฟระเบิด เมื่อ 150 ล้านปี ที่ผ่านมา จน
ท าให้แผ่ น ดิ น บริ เวณนี้ แยกออกเป็ นสองส่ ว น น้ า ตก
วิคตอเรียมีความยาวเกือบ ถึง 2 กิโลเมตร โดยความลึก
ของน้ าตกแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่ 90 - 108 เมตร
นาท่าน ชมน้าตกฝั ง่ แซมเบีย คือ น้าตก ARMCHAIR FALLS

น้ำตก ARMCHAIR FALLS
จุดที่น้ าตกที่มีความสูงเป็ นอันดับสองรอบ จาก Rainbow
Falls และ น้ าตก Eastern Cataract ซึ่งมีความสวยงาม
ไม่ แพ้จุด อื่ น ช่ว งที่นั ก ท่ อ งเที่ย วนิ บ มเดิ นทางมามาก
ที่สุ ด คื อ ระหว่างเดื อ นกรกฏาคมถึง สิ ง หาคม เพราะ
ทิวทัศน์ที่สวยงามและมีละอองน้ าไม่มากนัก

คา่

นาท่านถ่ายรูปกับ สะพานน้ าตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS BRIDGE) ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณสะพาน
ซึ่งเป็ นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างซิมบับเวกับแซมเบีย สะพานแห่งนี้ ยังใช้เป็ นที่สาหรับกระโดดบันจี้ จัมพ์ของผู้
ที่รกั ความสะใจเพราะที่นี่นับเป็ นจุดโดดที่สูงที่สุดในโลก
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม VICTORIA FALLS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่แปดของการเดินทาง
เช้า

น้าตกวิคตอเรีย ฝั ่งประเทศซิมบับเว - ล่องแม่น้าแซมเบซี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิน ชมน้าตกวิคตอเรีย ฝั ง่ ซิมบับเว

น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว

เที่ยง
บ่าย

น้าตกวิคตอเรีย ฝั ง่ ซิมบับเว มีความสูงที่สุดในโลก มี
ความสูง ณ จุด สูงสุ ด ถึง 108 เมตร ตั ว น้ าตกมี ค วาม
กว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ปั จจุบัน ได้รับการยกย่อ งจาก
องค์ก ารยูเนสโก้ ให้เป็ นหนึ่ งในมรดกโลก และได้รับ
การยกย่ อ งว่ า เป็ นหนึ่ งในเจ็ ด สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ทาง
ธรรมชาติของโลกนาท่านชมจุดชมน้ าตกที่มีชื่อ 4 จุดที่
ไม่ ค วรพลาดคื อ 1. DEVILS’S CATARACT 2. MAIN
FALLS มี ห น้ า กว้า งของแผงน้ าตกถึ ง 830 เมตร 3.
HORSE SHOE FALLS เป็ นจุดที่ได้รบ
ั การยกย่องว่าสวย
ที่ สุ ด ตั ว น้ า ตกมี รู ป คล้า ยเกื อ กม้า มี ค วามสู ง ถึ ง 95
เมตร 4. Rainbow Falls เป็ นจุดที่น้ าตกมีความสูงที่สุด
ถึ ง 108 เมตร ท่ า นจะได้ สั ม ผั ส ความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ของน้ าตกนี้ อย่างใกล้ชิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
อิ สระให้ท่ านพัก ผ่อ นอิ ริย าบถตามอัธยาศัย ตามแบบ
ฉบับ ของท่ า นโดยท่ า นสามารถเดิ น ชมน้ าตกได้จ าก
ทางเดินภายในโรงแรมเดินถึงน้ าตกเพียง 5 นาทีเท่านั้น
หรือ ท่านจะใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกในโรงแรม
ต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ า สปา หรือบาร์ (ค่าใช้จ่ายไม่ ได้
รวมในโปรแกรม )ท่านสามารถเลือกซื้ อทัวร์เสริม อาทิ
ก ร ะโด ด บั น จี้ จั ม พ์ จ า ก ส ะ พ า น วิ ค ต อ เรี ย , นั่ ง
เฮลิค อปเตอร์ชมวิวน้ าตกวิค ตอเรีย จากมุ ม สูง หรือไม
โครไลท์ ชมวิวธรรมชาติเหนื อน้ าตกวิคตอเรีย (ค่าใช้จ่าย
ไม่ ไ ด้ร วมในโปรแกรม หากมี ค วามประสงค์ จ ะจอง
กิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)
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16.00

น.

จากนั้นนาท่าน ล่องเรือเหนือลาน้าแซมเบซี (ZAMBEZI)

ลำน้ำแซมเบซี (ZAMBEZI)
SUNDOWNER CRUISE
ล่องเรือเหนือลาน้ าแซมเบซี (ZAMBEZI) สายน้ าที่ทอด
ยาวจนสุ ด ตา ซึ่ ง มี ค วามยาวเป็ นอั น ดั บ 4 ของทวี ป
แอฟริ ก าได้รับ การขนานนามว่ า The Great River of
Southern Africa ต้ น ก าเนิ ดของน้ าตกวิ ค ตอเรี ย เป็ น
แม่น้ าที่มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ไหลผ่านประเทศ
ต่างๆ รวม 6 ประเทศ คือ แซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่ า
ซิ ม บั บ เว นามี เบี ย และสิ้ นสุ ด ที่ โ มซั ม บิ ค ไหลลงสู่
ม หาสมุ ทรอิ น เดี ย น าท่ าน ล่ อ งเรื อ ใน ย าม เย็ น
(SUNDIWNER CRUISE) ชมดวงอาทิ ต ย์ ลั บ ขอบฟ้ า ใน
บรรยากาศอันแสนโรแมนติก ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิต
สัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิ ฮิปโปโปเตมัส และนกนานา
ชนิ ด แม่ น้ าแห่ ง นี้ จึง ได้รับ อี ก สมญานามว่าเป็ น “The
River of Life” หรือ แม่น้ าแห่งชีวิต ** ระหว่างล่องเรือ
ชมพระอาทิตย์ตกดิน บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม SOFT
DRINK แบบไม่ อ้ั น พร้อ มขนมขบเคี้ ยว ตลอดการ
ล่องเรือ *** จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั VICTORIA FALLS HOTEL

วันที่เก้าของการเดินทาง
เช้า
12.55

น.

วิคตอเรียฟอลล์ – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองวิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบับเว
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอธิโอเปี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 829/608
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปี ย เวลา 21.40 – 00.10+1 น.)
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วันที่สิบของการเดินทาง
13.30

น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
*****

ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั ่นใจไม่ผิดหวัง *****

หลักฐานการทาวีซ่าเคนย่า
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
2. รูปถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 2 นิ้ ว จานวน 5 รูป
3. หลักฐานการทางานภาษาอังกฤษ
4. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
หมายเหตุ
กรณีผเู้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออาเภอ

*** หมายเหตุ *** การอนุมัติวีซา่ เป็ นเอกสิทธิข์ องทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้ น ทัง้ นี้ บริษัท
เป็ นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซา่ ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ
หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผา่ น ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าสมัครวีซา่ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่
จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

สิ่งที่ตอ้ งระวัง
1.

ไม่ควรออกมาเดินเล่นนอกเต็นท์ หรือบริเวณนอก lodge ในตอนกลางคืน
2. ไม่ควรใส่ของมีคา่ ใส่น้ าหอมเพราะกลิน
่ จะทาให้สตั ว์เตลิดไปได้
3. เมื่อไปซาฟารีดูสต
ั ว์ ควรใส่เสื้ อสีโทน น้าตาลเข้ม หรือ กากี ส่วนผ้าสีสด ๆ อาจทาให้สตั ว์ตนื่
4. เมื่อพบสัตว์ แล้วห้ามลงจากรถ เพราะจะเกิดอันตรายได้ และอย่าส่งเสียงดัง
5. เมื่อไปดูสต
ั ว์ตอนเช้า และตอนเย็น ควรใส่เสื้ อแจ็กเก็ต และกางเกงขายาว
6. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงไปดูสต
ั ว์
7. ไม่ควรให้อาหารสัตว์ ระหว่างไปส่องสัตว์
8. ควรฟั งคาแนะนาของไกด์อย่างเคร่งครัด เพราะอาจเกิตอันตรายได้ ในขณะนั ่งรถในเมืองหลวง
หรือตามเมืองต่าง ๆ ไม่ควรเปิ ดกระจกออกไปถ่ายรูป ควรปรึกษาไกด์ก่อน
10

บริษัท เร้นจ์อินเตอร์เนชั ่นแนลแทรเวล จากัด มีความยินดีเรียนเสนอราคา ดังนี้

K E N Y A S A F A R I – Z A M B I A
V I C T O R I A F A L L S
อัตราค่าเดินทาง (Standard Room)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2ท่าน
เด็ก อายุตา่ กว่า 12ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
พักห้องเดีย่ วStandard Roomเพิ่ม (Single room)

ราคาท่านละ
225,800

บาท

203,800

บาท

45,800

บาท

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผูร้ ว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
***เนื่องจากกฎหมายในประเทศแถบแอฟริกาไม่อนุญาตให้มีการเสริมเตียง หากท่านเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่
เปิ ดเป็ น 2 ห้องเท่านั้น (TWN+ SGL)***

3

ท่าน ต้อง

การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้เหลือง
การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้ องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้น
โดยต้องนาสาเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็น ไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไป
ฉีดได้ที่หน่วยบริการวัคซีน
1.

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
3. ศูนย์วณ
ั โรค เขต 10 โทร. 053-206-484
ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่ งจะมีระยะป้ องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
*****ทางหน่วยบริการ จะให้เป็ นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******
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หมายเหตุ:
❖ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผูร้ ่วมเดินทาง น้อยกว่า 15 ท่าน
❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จน
ไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
❖ หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้ นสุดลง ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าบริการ
ที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
❖ สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง
❖ รายการนี้ เป็ นเพียงการเสนอราคาที่ตอ้ งได้รบ
ั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารอง
ที่นัง่ กับสายการบิน และโรงแรมที่พกั อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
❖ บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทางกระเป๋ าใบเล็ก หรือของมี
ค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
อัตรานี้ รวม:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการ /ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซา่
ค่า PCR Test ในต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 3,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น / ค่าทิปคนขับรถ
น้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / คน / วัน / พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พกั IN/OUT@ 1 ใบ / 1ท่าน

อัตรานี้ ไม่รวม:
❖

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

❖

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

❖

ค่าธรรมเนี ยมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง(ถ้ามี)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

❖
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การจอง และชาระเงิน:
❖ กรุณาส่งสาเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 90,000 บาท
สาหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
(หากไม่ชาระภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทาการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจาทันที)
❖ กรณีที่ยงั ไม่ทราบผลวีซา่ ก่อนการเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทัง้ หมดก่อน

ตามเงือ่ นไขการชาระเงิน

การไม่รบั จองทัวร์:
❖

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
o
ผูส้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
o
ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
o เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ

การยกเลิก
❖

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจาเต็มจานวนทุกกรณี โดยอิงตาม
กฎของสายการบินเป็ นหลัก
•
•
•

ยกเลิกก่อนเดินทาง
ยกเลิกก่อนเดินทาง
ยกเลิกก่อนเดินทาง

45-31
30-16
15-0

วัน
วัน
วัน

เก็บค่ามัดจาทั้งหมด
เก็บ 75% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงิน
❖ ผ่านบัญชี บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนลแทรเวล จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ /สาขาโชคชัย4 /บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9
เมื่อท่านจองทัวร์และชาระค่ามัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ท้งั หมด
*** บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ทัง้ นี้
บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ***
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