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เชิญทา่นทอ่งแดนซาฟารีดินแดนประเทศเคนยา่-แทนซาเนีย ตามล่าหา  Big 5 หรือเจา้ป่า

แห่งแอฟริกา สิงโต เสือดาว ชา้ง แรด และควายป่า 

   ใหท้า่นชมความยิง่ใหญ่ของ GREAT MIGRATION ช่วงฤดูสตัวอ์พยพ 
 

   ช่ืนชมความยิ่งใหญอ่ลงัการในการทอ่งซาฟารีที่ อุทยานแหง่ชาติมาไซมาร่า อุทยาน

แห่งชาตริะดบัโลก 
 

   ชมทุง่สวนัน่าแห่งประเทศแทนซาเนียที่ อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร ่
 

   ชม ยอดเขาคิลิมนัจาโร 1 ใน 10 ยอดเขาท่ีสูงที่สุดในโลกและ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน

ทวีปแฟริกา ดว้ยความสูง 5,895 เมตร 
 

   สมัผสัความยิ่งใหญข่อง อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (SERENGETI NATIONAL PARK) 
 

   ใหท้า่นไดพ้กัผ่อนสุดหรูที“่เกาะแซนซีบาร”์พรอ้มแพคเกจ ALL INCLUSIVE บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมใหท้า่น อยา่งไม่จ  ากดั 
 

   โรงแรมทีพ่กัระดบั 4+5 ดาว 
 

    สะดวกสบายโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ ไม่ตอ้งนัง่รถนาน 

 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 30 สิงหาคม – 09 กนัยายน 2562  

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-ไนโรบี BKK-NBO KQ 887 01.20-06.10 

วนัที่สอง ไนโรบี-มาไซมารา่ NBO-MRE XXX 10.00-11.00 

วนัที่สี่ มาไซมารา่-แอมโบเซอลี MRE-ASV XXX 14.00-15.00 

วนัที่เกา้ เซเรนเกติ-แซนซีบาร ์ SIA-ZNZ XXX 10.55-13.35 

วนัที่สิบ แซนซีบาร-์ไนโรบี ZNZ-NBO KQ 6715 19.35-20.45 

วนัที่สิบเอ็ด ไนโรบี-กรุงเทพฯ NBO-BKK KQ 886 23.59-13.30 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ  30 สิงหาคม 2562 

22.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต1ู0 

แถว W สายการบินเคนยา่ แอรเ์วย ์เจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยตอ้นรบั 

และอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาตมิาไซ มาร่า   31 สิงหาคม 2562 
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01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี  โดย สายการบินเคนยา่ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  

KQ 887 

 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินวิลสนั กรุงไนโรบี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง   

10.00 น. น าท่านเดินทางโดยเคร่ืองบินเล็กภายในประเทศ จากสนามบินวิลสนั กรุง

ไนโรบี สู่ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า 

 

11.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Mara ณ อุทยานแห่งชาตมิาไซ มาร่า (Masai Mara 
National Park)  ถือเป็นไฮไลทข์องรายการน้ี ความอุดมสมบรูณข์องอุทยาน
แห่งชาติมาไซมาร่าท่ีเต็มไปดว้ยสตัวป่์าแห่งทุ่งสะวนัน่าและเหมาะส าหรบั

การท าซาฟารี ท่านจะไดช้มสตัวต่์างๆ และทิวทศัน์ท่ีงดงามของแอฟริกา
ตลอดทาง ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก 1 ใน 3 ของทุ่งหญา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกา ส่ิง
ดึงดดูนักท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาผจญภยัในดินแดนน้ีคือ การท่ีไดเ้ห็นการ

ยา้ยถ่ินฐานของฝงู Wildebeest ท่ีหนีความแหง้แลง้จากอุทยานเซเรนเกติมา
ท่ีมาไซ มารา่ดว้ยตาตนเอง รวมถึงชนเผ่ามาซาย (Masai) ท่ียงัด ารงชีวิต
แบบดั้งเดิมโดยการเล้ียงสตัว ์ 
จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถตูแ้บบหลงัคาเปิดสู่ท่ีพกั  MARA SERENA 

LODGE หรือเทียบเท่า 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

บ่าย หลงัจากน้ันน าท่านท าเกมไดรฟ์ (Game Drive) นัง่รถเปิดหลงัคาตะลุยป่า 

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่านจะไดส้ัมผัสกับ Big 5 ภายในอุทยาน

แห่งชาติระดับโลก ซ่ึงอยู่ ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศ

แทนซาเนีย และจะมีการยา้ยถ่ินขา้มประเทศไปมา หรือการอพยพของสตัว์

เพ่ือหาอาหารในเขตท่ีอุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และมา้

ลาย จะมีจ านวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการขา้มแม่น ้ามาร่าไปยงัอีกฝั่ง

หน่ึงของแม่น ้ า และมีสัตว์จ านวนมากท่ีถูกเหยียบตายระหว่างขา้มแม่น ้ า

หรือไม่ก็ถูกจระเขกิ้นเป็นอาหารระหว่างขา้มแม่น ้ า ส่วนซากท่ีเน่าก็ เป็น

อาหารของนกเหยี่ยวและพวกอีกา ไดเ้วลาพอสมควรคนรถรบัท่านมุ่งหนา้สู่ 

ท่ีพกั 

 

ค า่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MARA SERENA LODGE หรือเทียบเท่า 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที่สาม อุทยานแห่งชาตมิาไซ มาร่า   1 กนัยายน 2562 

05.00 น. ส าหรบัท่านทีส่นใจจะข้ึนบอลลนู (ค่าใชจ้า่ยท่านละประมาณ USD 
450.- /กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์ 
น าท่านสมัผสักบัการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเชา้ตรู่ สดูอากาศอนัแสน

สดช่ืน บนบอลลนูยกัษ ์ ท่ามกลางทอ้งฟ้าท่ีเงียบสงบ ชมความงดงามอนั

กวา้งใหญ่ไพศาลของมาไซมาร่า แบบ360 องศา ยามเมื่อบอลลนูลอยอยู่
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เหนืออุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ามองลงสู่เบ้ืองล่างเห็นผืนทุ่งหญา้สีทอง

อร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวนั แมน่ ้ามาร่าและขุนเขาสรา้งภาพบรรเจิด 

เป็นภาพฝันท่ียากจะพบ ณ ท่ีแห่งใดในโลก และนอ้ยคนท่ีจะมีโอกาสไดเ้ห็น 

ใหท่้านเก็บภาพประทบัใจท่ีตราตรึงอยูใ่นใจไปตราบนานเท่านาน พรอ้ม

ฉลองเมื่อบอลลนูลงจอดดว้ยแชมเปญชั้นเลิศพรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ 

ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 มีเวลาอิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อน อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือนัง่จิบกาแฟ หลงั

อาหารแบบสบายๆ  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค  

บ่าย น าท่านสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และเพลิดเพลินกบั การนัง่รถเปิดประทุนส่องสตัว์

ยามเย็น เพ่ือคน้หา BIG 5 สตัวป่์ายิ่งใหญ่ น้ันก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า 
และชา้งป่า ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินสนุกสนานกบัการส่องสตัว ์พรอ้มเก็บภาพ

เป็นท่ีระลึก ไดเ้วลาพอสมควร ท าท่านมุง่หนา้สู่ท่ีพกั 

 

ค า่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MARA SERENA LODGE หรือเทียบเท่า 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที่สี่ อุทยานแห่งชาตมิาไซ มาร่า - อุทยานแห่งชาตแิอมโบเซอลี 2 กนัยายน 2562 

 น าท่านท ากิจกรรมส่องสตัวห์รือเกมไดรฟ์ ท่านจะไดพ้บสตัวบ์างชนิดท่ีออก

หากินยามเชา้ และสตัวท่ี์กลบัจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน ตามหา

เหล่า Big 5 ซ่ึงอาจจะยงัตามหาไมค่รบ นอกจากน้ีเรายงัสามารถท่ีจะชม

สตัวอ่ื์น ๆ ท่ีหาดไูดย้ากจากธรรมชาติแห่งน้ี อาทิเช่น ยีราฟ (Giraffe)  

กวาง (Dear) มา้ลาย (Zebra) ลิงบาบนู (Baboon) ไฮยีน่า (Hyena) และ

หมปู่า (Wild boar)    

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลงัอาหารมีเวลาอิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อน อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือนัง่จิบ

กาแฟ หลงัอาหารแบบสบายๆ 

 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

12.00 น. น าท่านท่านเดินทางสู่สนามบินมาไซมาร่า   

14.00 น. น าท่านเดินทางโดยเคร่ืองบินเล็กภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสู่อุทยาน

แห่งชาติแอมโบเซอล่ี 

 

15.00 น. จากน้ันเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตแิอมโบเซอลี (Amboseli NationalPark) 

ซ่ึงมี ภูเขาคีรีมนัจาโร (Mount KIilimanjaro) ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดของ

ทวีปอฟัริกา ดว้ยความสงูตระหง่านเสียบเมฆถึง 5,895 เมตร จนไดฉ้ายาวา่ 

มงกุฎน ้าแข็งแห่งแอฟริกา (The ice crown of Africa) และมีหิมะปกคลุม

ตลอดปีเป็นฉากหลงั จากน้ันน าท่านเดินทางเพ่ือสนุกสนานกบั Game Drive 

ในเขตอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เชิงเขาคิลีมานจาโรซ่ึงอยูใ่นเขต
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แดนประเทศแทนซาเนีย คิลีมานจาโรเป็นภเูขาไฟยงัไม ่ดบัท่ีสงูท่ีสุดใน

แอฟริกา (5,895 เมตร) มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ดว้ยความสูงเสียดฟ้าแม้

อยูค่นละฟากประเทศ แต่ไดก้ลายเป็นจุดขายของแอมโบเซลี สรา้งสีสนั

ต่ืนเตน้ใหก้บั Game Drive ใหท่้านนัง่รถตะลุยป่าเพ่ือตามหาเหล่า Big 5 

เป้าหมายของ นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเคนยา่ สิงโต เสือดาว แรด ชา้ง และ 

ควายป่า ท่ีใชชี้วิตอยูต่าม ธรรมชาติ นอกจากน้ีเรายงัสามารถท่ีจะชมสตัว์

อ่ืนๆ ท่ีหาดไูดย้ากจากธรรมชาติแห่งน้ี อาทิเช่น ยีราฟ กวาง มา้ลาย ลิง

บาบนู และหมปู่า 

พกัที่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั AMBOSELI SERENA LODGE หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที่หา้ อุทยานแห่งชาตแิอมโบเซอลี 3 กนัยายน 2562 

 น าท่านท ากิจกรรมส่องสตัวห์รือเกมไดรฟ์ ตามหาสตัวใ์นยามเชา้ ในเขต

อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี ใหท่้านไดส้นุก ต่ืนเตน้กบัการล่าตามหา 5 ผู ้

ยิ่งใหญ่ หรือ BIG 5 (ชา้ง, แรด, ควายป่า, สิงโต, เสือดาว) ท่านจะไดพ้บ

สตัวช์นิดท่ีออกหากินยามเชา้ และ สตัวท่ี์กลบัจากการล่าเหยื่อในตอน

กลางคืน โดยจะออกตามหาสตัวต่์างๆ ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าไดใ้น

บรรยากาศช่วงพระอาทิตยข์ึ้ นพรอ้มกบัวิวฉากหลกัเป็นภเูขาคีลีมนัจาโรอยา่ง

งดงาม  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 มีเวลาอิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อน อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือนัง่จิบกาแฟ หลงั

อาหารแบบสบายๆ  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

บ่าย น าท่านสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และเพลิดเพลินกบั การนัง่รถเปิดประทุนส่อง

สตัวย์ามเย็น เพ่ือคน้หา BIG 5 สตัวป่์ายิ่งใหญ่ น้ันก็คือ สิงโตเสือ, แรด, 
ควายป่า และช้างป่า ใหท่้านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว ์

พรอ้มเก็บภาพเป็นท่ีระลึก ไดเ้วลาพอสมควร ท าท่านมุง่หนา้สู่ท่ีพกั 

  

พกัที่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั AMBOSELI SERENA LODGE หรือเทียบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที่หก อุทยานแห่งชาตแิอมโบเซอลี-อรุชา-อุทยานแห่งชาตโิกรองโกโร่ 4 กนัยายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านผ่านชม ยอดเขาคิรีมนัจาโร ท่ีเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดในทวีป

แอฟริกาและเป็นภเูขาลกูเดียวท่ีสงูท่ีสุดในโลก ความสูงท่ี 5.895 เมตร 

และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สามารถเดินขึ้ นไปไดจึ้งเป็นท่ีหมายปองของ

นักผจญภยัหรือนักไต่เขาจากทัว่โลกท่ีมาท่ีภเูขาลกูน้ีเพ่ือการผจญภยั  
เดินทางสู่เมืองอรุชา (Arusha) ใหท่้านไดช้มวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละวิว

ทิวทศัน์สองขา้งทาง 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม Arucha Coffee Lodge  

บ่าย จากน้ันเดินทางต่อไปยัง  อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ (Ngorongoro 

National Park) แห่งประเทศแทนซาเนีย ใหท่้านไดท่้องทุ่งสะวนัน่าท่ีเต็มไป

ดว้ยสตัวป่์ามากกวา่ 30,000 ตวัท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติไมว่า่จะเป็น 

ไวลเดอรบิ์สต ์ควายป่า ชา้ง แรด มา้ลาย หรือ ฝงูกวางแสนสวยพนัธุต่์าง ๆ 

ท่ีมีลายแตกต่างกนัไปในแต่ละสายพนัธุ ์และโกรองโกโร่ยงัเป็นภูเขาไฟท่ีดบั

แลว้ท่ีมีขนาดมหึมาท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อราว 3 ลา้นปีก่อนท าใหม้ี

ปากปลอ่งภเูขาไฟกวา้งถึง 12 ไมล ์ท่ีมีความลึกและกวา้งท่ีสุดในโลก 

 

พกัที่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE หรือเทียบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที่เจ็ด อุทยานแห่งชาตโิกรองโกโร่-อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ 5 กนัยายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านออก ท าเกมไดรฟ์ อุทยานแห่งชาตโิกรองโกโร่ 

(Ngorongoro Crater) เป็นปล่องภเูขาไฟท่ีดบัแลว้ ถูกยกยอ่งใหเ้ป็นส่ง

มหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกดว้ยความกวา้งของเสน้ผ่าศูนยก์ลางของปาก

ปล่องท่ียาว 19.2 กม. ลึกถึง 610 ม. จดัเป็นปล่องภเูขาไฟขนาดมหึมาท่ี

ลึกและกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีกน้ปล่องของภเูขาไฟเป็นทุ่งหญา้อนั

ราบเรียบ มีแหล่งน ้า และสตัวป่์าอาศยัอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 30,000 ตวั รวมทั้ง

นกทุ่ง และนกป่าสีสวยอีกนับรอ้ยชนิด มีสตัวห์ายากสุดของโลกอยา่ง แรด

ด า และสิงโตขนคอด า และมีสตัวต่์างๆอาศยัอยู่มากมายเช่นฝงู มา้ลาย ไวล

เดอรบิ์สต ์ควายป่า ยีราฟ และ แอนทีโลปนานาชนิด หากินบนทอ้งทุ่งเขียว

ขจี ส่วนสตัวนั์กล่าก็มีทั้งสิงโต เสือดาว หมาป่า ส าหรบัสิงโตน้ันมีมากกวา่

รอ้ยตวั จ านวนสตัวนั์กล่าท่ีมากมายบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ ท่ีน่ีมีความสมบรูณข์อง

ผืนป่าเพียงใด ในบริเวณหนองบึงมีนกนานาชนิด และฝงูฮิปโปโปเตมสั

อาศยัอยู ่ส่วนพ้ืนท่ีป่าละเมาะบริเวณทางลาดเขาจะพบ ชา้ง และแรดไดไ้ม่

ยาก ดว้ยทศันียภาพอนังดงาม และความสมบูรณข์องผืนป่า ท าใหป้าก

ปล่องภเูขาไฟโกรองโกโร่ กลายเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกต่าง

หมายปอง ภเูขาไฟ โกรองโกโร่ ซ่ึงก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายลา้นปีก่อน 

เป็นภเูขาลกูโดดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จากปากปล่องภเูขาไฟลงไปจนถึงกน้ซ่ึง

เป็นท่ีราบแบนๆน้ันค่อนขา้งสงูมากทีเดียว เหมือนมองจากภเูขาสงูๆลงไป

ยงัท่ีราบเชิงเขา แต่พอถึงกน้ปล่องแลว้จะไมรู่สึ้กวา่ทึบหรืออึดอดั เพราะท่ีน่ี

เป็นท่ีราบในปากปล่องภเูขาไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เน่ืองจากทางขึ้ นท่ีสงูชนั

ท าใหส้ตัวต่์างๆในน้ีจะออกไปขา้งนอกไมไ่ดท้ าใหม้ีสตัวต่์างๆแพร่พนัธุแ์ละ

อาศยัอยูม่ากมาย    

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิซเรงเกต ิ(Serengeti National Park)  

ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดของแทนซาเนีย มีเน้ือท่ีครอบคลุมถึง 
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14,763 ตารางกิโลเมตร ไมเ่พียงกวา้งใหญ่ท่ีสุดเท่าน้ันแต่ยงัเป็นอุทยานท่ีมี

สตัวม์ากท่ีสุดดว้ย ซ่ึงในแต่ละปี ฝงูสตัวจ์ านวนมหาศาลเหล่าน้ีจะท าการ

อพยพขา้มพรมแดนไปมาระหวา่งอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ ประเทศ

แทนซาเนียกบัอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าประเทศเคนย่า (SERENGETI-

MARA ECOSYSTEM) โดยการน าของฝงูไวลเ์ดอบีสทท่ี์มีมากกวา่สองลา้นตวั 

มา้ลายกวา่สองแสนตวั กวางทอมสนักาเซลและแกรนทก์าเซลอีกคร่ึงลา้น 

ท าให ้  เกิดเป็นการอพยพยา้ยถ่ินฐานของส่ิงมีชีวิตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ี  

เรียกวา่ Great Migration เป็นวฏัจกัรต่อเน่ืองกนัมายาวนาน จนกระทัง่

เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ 

จากน้ันน าท่าน ท ากิจกรรมเกมไดรฟ์ (GAME DRIVE) นัง่รถเปิดประทุน

ส่องสตัวย์ามเย็น เพ่ือคน้หา BIG 5 สตัวป่์ายิ่งใหญ่ น้ันก็คือ สิงโตเสือ, แรด, 

ควายป่า และชา้งป่า ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินสนุกสนานกบัการส่องสตัว ์

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

พกัที่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือเทียบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่แปด อุทยานแห่งชาตเิซเรงเกติ 6 กนัยายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกชมสตัวต่์างๆในทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ของเซเรงเกต ิ(Game 

Drive) ท่านอาจมีโอกาสเห็นฝงูสิงโตก าลงักินควายป่า หรือ วิลเดอรบี์ช 

นอกจากน้ีเป็นช่วงท่ีท่านจะไดช้มการเดินทางของฝงูวิลเดอรบี์ช มา้ลาย และ

สตัวป่์านานาชนิดนับลา้นตวัท่ีจะมีการยา้ยถ่ินฐานในแต่ละเดือนหรือท่ี

เรียกวา่ “The Great Migration” 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค  

บ่าย น าท่านออกชมสตัวต่์อ (Game Drive) ท่ีท่านจะไดม้ีโอกาสพอเจอฝงูสตัวนั์บ

ลา้นๆตวัอพยพกลบัจากฝัง่มาไซมาร่า รวมถึงเหล่าบรรดา BIG 5 ทั้งหลาย

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งฝงูสิงโตท่ีอาจมีอยูถึ่งสามพนัธุต์วัท่ีเฝ้ารอการกลบัมาของ

เหยื่ออนัโอชะเหล่าน้ี นอกจากน้ีท่ีเซเรงเกติยงัมีเสือดาวอยูอี่กเกือบหน่ึงพนั

ตวั และฝงูชีตา้หท่ี์ค่อนขา้งจะหาพบเห็นไดโ้ดยง่าย เพราะสภาพพื้ นท่ีท่ีเป็น

ราบกวา้งใหญ่ เต็มไปดว้ยกวางกาเซลท่ีเป็น  อาหารหลกัของชีตา้ห ์โขลงชา้ง

กวา่ 5,000 ตวัและไวเดอรบี์สอีกเกือบ 60,000 ตวั รวมถึงกวางบางชนิดท่ี

ค่อนขา้งจะพบเห็นไดย้ากในภมูิภาคอ่ืนเช่นกวางอีแลนท่ีเป็นกวางขนาดใหญ่

ท่ีสุดแต่ขี้ ระแวงท่ีสุด (ตวัโตเต็มท่ีอาจมี  น ้าหนักเกือบ 1,000 กิโลกรมั) ไป

จนถึง ด๊ิคด๊ิคกวางท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด (ตวัใหญ่ท่ีสุดหนักไมเ่กิน 6 กิโลกรมั) 

นอกจากฝงูสตัวกิ์นหญา้อยา่ง วิลเดอรบี์ช มา้ลาย อิมพาล่า และอ่ืนๆแลว้ 

ท่านยงัจะไดช้มสตัวนั์กล่าต่างๆท่ีตามล่าหาอาหารดว้ย เช่น สิงโต เสือชีตา้ร ์

หรือ เสือดาวอีกดว้ย ในท่ีราบเซเรงเกติ   

 

พกัที่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือเทียบเท่า  
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่เกา้ อุทยานแห่งชาตเิซเรงเกติ-เกาะแซนซิบาร ์ 7 กนัยายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.55 น. น าท่านเดินทางโดยเคร่ืองบินเล็กภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน

เกาะแซนซิบาร ์

 

13.35 น. เดินทางถึง เกาะแซนซิบาร ์(ZANZIBAR) เกาะสวรรคก์ลางสมุทรอินเดีย 

ของประเทศแทนซาเนีย ถือเป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงมากและมีความส าคญัทั้งใน

แง่ของประวติัศาสตรอ์นัเก่าแก่ ธรรมชาติอนังดงาม และเศรษฐกิจ เพราะ

เกาะแซนซิบารย์งัเป็นเมืองท่าส าคญัของชายฝัง่สวาฮิลี (SWAHILI) ของ

แอฟริกาตะวนัออกอีกดว้ย   

น าท่านเช็คอินเขา้สู่ โรงแรมท่ีพกั DREAM OF ZANZIBAR หรือระดบั

เทียบเท่า บริการท่านดว้ยแพ็คเกจ  ALL INCLUSIVE ระดบัพรีเมี่ยม ท่ีจะ

บริการท่านดว้ย อาหารทุกมื้ อ เคร่ืองด่ืมทั้งแบบท่ีมี  แอลกอฮอลแ์ละไมม่ี

แอลกอฮอล ์

 

 จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก (DHOW SUNSET CRUISE) 

บริเวณตอนเหนือของเกาะแซนซิบาร ์พรอ้มชมบรรยากาศสุดโรแมนติค ให้

ท่านไดเ้พลินเพลินกบัความงดงามของผืนน ้าสีฟ้าสะทอ้นแสงสีทองก่อนพระ

อาทิตยต์ก จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

 

พกัที่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั DREAM OF ZANZIBAR หรือเทียบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่สิบ เกาะแซนซิบาร-์เกาะพรีชัน่-แซนซิบาร ์ 8 กนัยายน 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางโดยเรือ สู่ เกาะพรีชัน่ (PRISION  ISLAND) เดิมเป็นเกาะของ
ชาวอาหรบัท่ีใชก้กัตวัทาสชาวแอฟริกนั เพ่ือรอส่งต่อไปยงัอาหรบัต่อไป 

ต่อมาในปี 1893 ไดถู้กซ้ือโดยรฐับาล และมีการสรา้งคุกเพื่อคุมขงันักโทษ 

ต่อมาไดใ้ช ้ เป็นท่ีกกักนัโรคไข ้ เหลืองและเปล่ียนเป็นเกสทเ์ฮา้ส ์เมื่อ

เดินทางถึง เกาะพรีชัน่  
น าท่านเยี่ยมชมเกาะและเยี่ยมชม ศูนยอ์นุรกัษเ์ต่ายกัษ ์(GIANT 

TORTOISE SANCTUARY) ซ่ึงมีเต่ายกัษ์อลัดาบรา น ้าหนักเฉล่ีย 200 
กิโลกรมั และมีอายุ 192 ปีอาศยัอยู ่โดยท่านสามารถใหอ้าหารและถ่ายรูป

กบัเต่ายกัษ์อลัดาบราไดอ้ย่างใกลชิ้ด จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน

เดินทางกลบัสู่ เกาะแซนซิบาร ์  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ก่าประจ  าเมือง (ANGLICAN CATHEDRAL) ท่ีสรา้ง

ขึ้ นตั้งแต่ปี 1873 และใกลเ้คียงกนัเป็น อนุสรณต์ลาดการคา้ทาส (SLAVE  

MARKET MONUMENT) แสดงขอ้มลูต่างๆเก่ียวกบัสมยัการคา้ทาส ชม ป้อม
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ปราการเก่า (ARAB FORT) และถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของเกาะ

แซนซิบาร ์จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.35 น. น าท่านเดินทางสู่กรุงไนโรบี โดยสายการบินเคนยา่ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 

KQ6715 

 

20.45 น. เดินทางถึงกรุงไนโรบี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

23.59 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนยา่ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KQ886  

วนัที่สิบเอ็ด กรุงเทพฯ                                                                                      9 กนัยายน 2562 

13.30 น.

  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

***ทางบริษทัฯไม่มีบริการส าหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการนอนหอ้ง Triple (หอ้งส าหรบัผูใ้หญ่ 

3 ท่าน) *** 

     269,900.- 
34,900.- 

 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 100,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-แซนซีบาร-์ไนโรบี-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

เคนยา่ แอรเ์วย ์ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศระหวา่ง ไนโรบี-มาไซมาร่า /มาไซมาร่า-แอมโบซอลี/ 

เซเรนเกติ-แซนซีบาร ์

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 8 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเทศ ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 33 ยเูอสดอลล่าห ์ตลอดทั้งทริป หรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าฉีดวคัซีนไขเ้หลือง 
 ค่าข้ึนบอลลนูท่ีอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจ า
กบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่า

มดัจ าท่ีพัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน

ได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั  หกัค่ามดัจ า 100,000 บาท + ค่าวีซ่า + 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า :  
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1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้า 

2.รูปถ่ายขนาด2 น้ิว จ านวน 3 ใบ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษั ทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ห ้ามผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
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 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


