The Discovery of Africa Surprise! 9 วัน

โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ)
7 – 15 สิ งหาคม 2563

วันแรก
กรุ งเทพฯ – สิ งคโปร์
7 สิ งหาคม 2563
18.00 น.

21.10 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 5 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว K
เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ981 นาท่านเหินฟ้ าสู่ สิงคโปร์

สิ งคโปร์ – โยฮันเนสเบิร์ก – วิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบับเว –
วันทีส่ อง
ลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย – โดยสารรถไฟโบราณหัวจักรไอนา้ The Royal
8 สิ งหาคม 2563
Livingstone Express

00.25 น.
01.30 น.

เช้า
06.10 น.
10.50 น.
12.30 น.

กลางวัน

ถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ478 นาท่านเหินฟ้ าสู่ โยฮันเนสเบิร์ก
อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ โยฮันเนสเบิร์ก ประเทศสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้
แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินเซาท์แอฟริ กนั แอร์เวย์เที่วบิน SA40 นาท่านเดินทางสู่ ซิมบับเว
ถึงท่าอากาศยานวิคตอเรียฟอลล์ (Victoria Falls Airport) ประเทศซิมบับเว
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและผ่านพรมแดน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง) แล้วนาท่าน
เดินทางสู่โรงแรมที่พกั แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ได้เวลานัดหมาย นาท่าน โดยสารรถไฟโบราณหัวจักรไอนา้ The Royal Livingstone
Express จากสถานี Bushtracks บริ การท่านด้วยเครื่ องดื่มและของว่าง รถไฟจะนาท่านสู่
สะพานวิคตอเรี ยฟอลส์ ระหว่างทางท่านอาจได้เห็นฝูงสัตว์ฝงู ใหญ่ อย่างช้างแอฟริ กา หรื อ
ตัวอิมพาลา พร้อมกับทิวทัศน์อนั งดงามยามอาทิตย์อสั ดง
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ค่า

อาหารค่าบนรถไฟ The Royal Livingstone Express ดื่มด่ากับอาหารรสเลิศและบรรยากาศ
ยามเย็นของอุทยานวิคตอเรี ยฟอลส์
พักค้างแรม ณ โรงแรม The Royal Livingstone by Anantara หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม
ลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย – นา้ ตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศแซมเบีย – ท่องซาฟารี
9 สิ งหาคม 2563 หรื อ Game Drive
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชม นา้ ตกวิคตอเรีย หรื อเรี ยกกันอีกชื่อว่า “โมซิ -โอมา-ทุนยา” น้ าตกที่มี
ความหมายว่า “ควันที่ส่งเสี ยงกึกก้อง” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก (Seven
่ ริ เวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย
Natural Wonders of the World) น้ าตกวิคตอเรี ย ตั้งอยูบ
และประเทศซิมบับเว เป็ นน้ าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ดร.
เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ.1855 ซึ่งเป็ นผูต้ ้งั ชื่อน้ าตกนี้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินี
วิคตอเรี ย น้ าตกวิคตอเรี ย เกิดจากแม่น้ าแซมเบซี ซึ่งเป็ นแม่น้ ากั้นพรมแดนของทั้งสองประเทศ
ตกลงมาสู่แอ่งลึกโดยน้ าตกมีขนาดกว้างกว่า 1,690 เมตร สูงราว 60 - 100 เมตร ไอน้ าจาก
น้ าตกวิคตอเรี ยสามารถมองเห็นได้จากระยะ 20 กิโลเมตร น้ าตกวิคตอเรี ยแห่งนี้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 ปั จจุบนั นี้ น้ าตกวิคตอเรี ย เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและ
แหล่งสร้างรายได้ที่สาคัญของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว จึงมีการสร้างโรงแรมและ
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ชมนา้ ตกฝั่งประเทศ
แซมเบีย ชมน้ าตกที่สาคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยูฝ่ ั่งแซมเบีย คือ น้ าตก Armchair Falls
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ซึ่งเป็ นจุดที่น้ าตกมีความสูงเป็ นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่ง
หนึ่งคือ น้ าตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ การเดินชมน้ าตกจะต้องเปี ยกจาก
ละอองน้ าและฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี ฉะนั้นควรเตรี ยมเสื้ อกันฝนที่มีฮดู ้ ร่ ม ติดตัวไปด้วย
และอย่าลืมถุงหรื อกระเป๋ ากันน้ าสาหรับกล้องถ่ายรู ปด้วย

กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ได้เวลานัดหมาย ให้ท่านตื่นเต้นกับการท่ องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ที่
จะพาไปชมสัตว์ป่า เป็ นรถแบบเปิ ดโล่งด้านข้าง รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรื อ Ranger ซึ่ง
เป็ นทั้งคนขับรถ และไกด์คอยแนะนาวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ จุดเด่นของอุทยาน Mosi-OaTunya แห่ งนี้คือเป็ นหนึ่ งในสถานที่ชมสัตว์ป่าที่ดีที่สุดของแอฟริ กา ท่านอาจได้เห็นแรดขาวที่
ใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงช้าง ยีราฟ ม้าลาย ควายป่ า ละมัง่ หลายพันธุ์ หมูป่า และสัตว์อื่นๆ อีก
มากมาย ในอุทยานที่อุดมสมบูรณ์น้ ีซ่ ึงมีนกมากกว่า 400 ทาให้เป็ นทริ ปที่เหมาะสาหรับผูท้ ี่รัก
ธรรมชาติและชอบถ่ายภาพ ด้วยไกด์ที่ได้รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี และมีประสบการณ์
มากมาย ทาให้กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมซาฟารี ที่น่าอัศจรรย์ของลิฟวิงสโตน

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Royal Livingstone by Anantara หรื อในระดับเดียวกัน
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
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วันทีส่ ี่
10 สิ งหาคม
2563

ลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย – อุทยานแห่ งชาติโชเบ ประเทศบอทสวานา –
Game Drive ท่ องซาฟารี

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านออกเดินทางมุง่ หน้าไปยัง สาธารณรัฐบอทสวานา โดยทางเรื อ ข้ามแม่น้ า
โชเบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นาคณะเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติ
โชเบ เป็ นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุด ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่ าดู
สัตว์แบบซาฟารี อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพ้นื ที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็ น
อันดับที่ 3 ในบอทสวานา เป็ นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด อาทิ ฝูงช้างป่ าที่มีกว่า 60,000
เชือก ฝูงควายป่ า ม้าลาย และสัตว์นกั ล่าอย่าง สิ งโต เสื อดาว เสื อชีตา้ ไฮยีน่าลายจุด สาหรับผูท้ ี่
ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยงั เป็ นแหล่งรวมนกนานาชนิดกว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวติ อยู่
อย่างอิสระเสรี ตามธรรมชาติ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านตื่นเต้นกับการท่ องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ที่จะพา
ไปชมสัตว์ป่า เป็ นรถแบบเปิ ดโล่งด้านข้าง รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรื อ Ranger ซึ่งเป็ นทั้ง
คนขับรถ และไกด์คอยแนะนาวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ จุดเด่นของอุทยานแห่งนี้คือท่านจะเห็น
ฝูงช้างป่ าแอฟริ กาออกหากินตามลาน้ า เป็ นภาพธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิง่ นอกจากนี้ท่านอาจ
เห็นฝูงฮิปโปโปเตมัสนับสิบตัวอาศัยอยูต่ ามริ มฝั่ง และยังสามารถพบเห็นสัตว์จาพวกกวางป่ าหา
ยาก อย่างตัว เซเบล เซลเซบี้ เรด รี ชเว กวางโชเบ ฯลฯ ได้อีกด้วย
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Chobe Game Lodge หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
11 สิ งหาคม

อุทยานแห่ งชาติโชเบ – วิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบับเว –
Game Drive ท่ องซาฟารี

2563

เช้า

กลางวัน

ค่า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ วิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบับเว โดยทางเรื อตามแนวพรมแดน
แม่น้ าแซมเบซี
จากนั้น นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและผ่านพรมแดน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง)
แล้วนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั The Elephant Camp
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านตื่นเต้นกับการท่ องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ที่จะพา
ไปชมสัตว์ป่า เป็ นรถแบบเปิ ดโล่งด้านข้าง รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรื อ Ranger ซึ่งเป็ นทั้ง
คนขับรถ และไกด์คอยแนะนาวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ อุทยานแห่ งชาติโชเบ เป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ มี
ฝูงช้างขนาดใหญ่ที่มกั หากินอยูร่ ิ มแม่น้ าโชเบ ทุกวันในช่วงฤดูแล้งช้างประมาณ 85,000 ตัวจะ
แยกย้ายกันไปหากินภายในอุทยาน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถพบได้ตามริ มฝั่งแม่น้ า นอกจากฝูงช้าง
แล้ว ยังมีขอ้ สัตว์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น สิ งโต เสื อดาว ควายป่ า และละมัง่ (antelope) หลาย
พันธุ์ เป็ นจานวนมาก ท่านอาจจะได้เห็นแม่น้ าที่เต็มไปด้วยฝูงฮิปโปโปเตมัส และจระเข้ที่ตวั
ใหญ่ที่สุดในแอฟริ กา

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ The Elephant Camp หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่หก
12 สิ งหาคม
2563

เช้า

อุทยานแห่ งชาติโชเบ – สะพานนา้ ตกวิคตอเรีย – นา้ ตกวิคตอเรียฝั่งประเทศซิมบับเว
– นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมนา้ ตกวิคตอเรี ย – ล่ องเรื อท่ องซาฟารี
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านได้เดินเล่นบริ เวณ สะพานนา้ ตกวิคตอเรีย เป็ นสะพานมิตรภาพที่เชื่อมต่อ
ระหว่างซิมบับเว และแซมเบีย ตั้งอยูเ่ หนือแม่น้ าแซมเบซี ระหว่างช่องแคบที่สองของน้ าตก
สร้างจากเหล็กล้วนๆ มีความยาว 198 เมตร สูง 128 เมตร สามารถข้ามได้ท้ งั รถไฟ รถยนต์ และ
เดินเท้า ถือเป็ นสถานที่ยอดนิยมอันดับสองรองจากน้ าตกวิกตอเรี ย ความพิเศษของสะพาน เส้น
นี้น้ นั นอกจากจะเป็ นสะพานที่ท่านจะได้สมั ผัสละอองน้ าจากน้ าตกวิกตอเรี ย และได้ชื่นชม กับ
ปรากฏการณ์ Moonbow อย่างใกล้ชิด สะพานแห่งนี้ยงั ใช้เป็ นสถานที่สาหรับกระโดดบันจี้
จัมพ์ของผูท้ ี่รักความตื่นเต้น เพราะที่นี่นบั เป็ นจุดกระโดดที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

นาท่านชม นา้ ตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว ประเทศซิมบับเว เดิมเรี ยกว่า โรดิเซีย
(Rhodesia) โดยในปี ค.ศ.1923 จักรวรรดิองั กฤษยึดเอาดินแดนส่ วนที่ชื่อว่า โรดิเซี ยใต้ มา
จากประเทศแอฟริ กาใต้ แล้วผนวกเข้าเป็ นอาณานิคม โดยมีรัฐบาลผิวขาวซึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อย
เป็ นผูป้ กครอง จึงทาให้เกิดการต่อสูเ้ พื่อเรี ยกร้องสิ ทธิชอบธรรมจากชนพื้นเมืองซึ่งประชากร
ส่วนใหญ่เป็ นชาวแอฟริ กนั จนกระทัง่ ได้รับเอกราชจากอังกฤษในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1980
แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็ น ซิมบับเว นา้ ตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว มีจุดชมน้ าตกที่ไม่ควร
พลาดคือ Devil’s Cataract, Main Falls, Horse Shoe Falls และ Rainbow Falls ซึ่งท่าน
จะได้สมั ผัสความสวยงามและยิง่ ใหญ่ของน้ าตกได้อย่างใกล้ชิด ในการเดินชมน้ าตกท่านอาจจะ
ต้องเปี ยกจากละอองน้ า และฝนที่อาจตกเกือบตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรี ยมเสื้ อกันฝนที่มี
ฮูด้ และร่ ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืม ถุงหรื อกระเป๋ ากันน้ าสาหรับกล้องต่างๆ ไปด้วย
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมนา้ ตกวิคตอเรีย จากมุมสูง
(Helicopter tour 13 นาที) 1 ใน 3 น้ าตกที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก และยังมีเวลาให้ท่าน
ได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพน้ าตกวิคตอเรี ยแบบใกล้ชิด

จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พกั
ได้เวลาอันสมควร นาท่านล่ องเรือ Sunset cruise ชมแม่นา้ โชเบ ในยามเย็น แม่น้ าโชเบ เป็ น
หนึ่งในแม่น้ าที่ไหลมาจากน้ าตกวิคตอเรี ย ซึ่งเป็ นสายน้ าขนาดใหญ่ และให้ท่านได้ชมความ
กว้างใหญ่ของแม่น้ าและผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์ในยามเย็น ชมดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ใน
บรรยากาศอันแสนโรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่ นกลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่าจะช่วย
ให้ท่านผ่อนคลาย พร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่ าไม้เขียวชะอุ่ม ตื่นตาตื่นใจกับ
บรรดาชีวติ สัตว์ป่าอาทิ โคลงช้างป่ าที่พากันมาเล่นน้ ายามเย็น ฝูงม้าลาย ยีราฟ หรื อท่านอาจจะ
ได้เห็นเสื อกระทัง่ ชีตาร์หรื อแม้แต่ไฮยีน่า และนกนานาชนิด ซึ่งทั้งหมดนี้จะทาให้ท่านรู ้สึกว่า
ช่วงเวลาผ่านไปไวเหมือนสายลมพัดจนไม่ทนั รู ้สึกตัว

The Discovery of Africa Surprise! 9 Days

-8-

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ The Elephant Camp หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ด
13 สิ งหาคม
2563

เช้า
กลางวัน
13.30 น.
15.10 น.

อุทยานแห่ งชาติโชเบ – ท่าอากาศยานวิคตอเรียฟอลล์ –
โยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่ ท่ าอากาศยานวิคตอเรียฟอลล์ (Victoria Falls Airport)
โดยสายการบินเซาต์แอฟริ กนั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ SA41 นาท่านเหินฟ้ าสู่ โยฮันเนสเบิร์ก
ประเทศแอฟริ กาใต้
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริ กาใต้ หรื อที่ชาวแอฟริ กาใต้
เรี ยกกันสั้นๆ ว่า โยเบิร์ก เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริ กาใต้ ได้รับฉายาว่า “THE GOLD
CITY” เนื่ องจากในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสี ผิว ทาให้เกิดชุมชนต่างผิวขึ้นคนละมุม
เมือง โดยแยกเป็ นเมืองคนขาว คือ Sandton และเมืองคนดาคือ Soweto ปั จจุบนั
โยฮันเนสเบิร์กเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของแอฟริ กาใต้ เมืองแห่งความบันเทิงและการ
พักผ่อนหย่อนใจ เพราะโยฮันเนสเบิร์กเป็ นเมืองซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร แสงสี ยามค่าคืน ผับ
บาร์ซิการ์บาร์ แหล่งช้อปปิ้ ง สปาเพื่อสุขภาพและความงาม
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Atholplace หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีแ่ ปด
14 สิ งหาคม
2563

เช้า

โยฮันเนสเบิร์ก – โรสแบงค์ มอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติ โยฮันเนสเบิร์ก
– สิ งคโปร์
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่ภตั ตาคาร
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ร้าน The Butcher Shop & Grill

หลังอาหาร นาท่านสู่ โรสแบงค์ มอลล์ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้ามากมายหลากหลาย ทั้งสิ นค้าแบรนด์
เนมและสิ นค้าท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็ นในส่วนของห้างสรรพสิ นค้า และร้านค้าภายนอกที่จะเป็ น
สิ นค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าพันคอ และ เครื่ องประดับ เป็ นต้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อ
เลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย

ค่า
22.30 น.

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานโยฮันเนสเบิร์ก
อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ481 นาท่านเหินฟ้ าสู่ สิงคโปร์
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน
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วันทีเ่ ก้า
15 สิ งหาคม

สิ งคโปร์ – กรุ งเทพฯ

2563

เช้า
14.55 น.
16.00 น.
17.25 น.

อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ976 นาท่านเหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*ภาพถ่ายเพื่อการนาเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*
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The Discovery of Africa Surprise! 9 วัน

โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ)
7 – 15 สิ งหาคม 2563

อัตราค่ าบริการ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบินระหว่ างประเทศ
เดินทางในช่ วง

7 – 15 สิ งหาคม 2563

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ท่ านละ

349,900 บาท

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน มีเตียง

314,900 บาท

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

75,000 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางตา่ กว่ า 10 ท่ าน
หากท่ านต้ องการใบเสร็จทีอ่ อกในนามบริษัท กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ ทาการออกใบเสร็จย้ อนหลังให้ ไม่ ว่ากรณีใด ๆ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
ค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ ตัว๋ ภายในประเทศระหว่าง โยฮันเนสเบิร์ก – วิคตอเรี ยฟอลล์ / วิคตอเรี ยฟอลล์ – โยฮันเนสเบิร์ก
 ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 ค่ าภาษีนา้ มัน ซึ่งอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ
อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. สาหรับสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. สาหรับสายการบินภายในประเทศ
 ค่ารถรับส่ งตามรายการ
 ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่ งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบต
ั ิเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 มัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 หัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ากิจกรรมส่ องสัตว์หรื อเกมไดร์ฟ (Game Drive)
-
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ค่ารถบริ การตามระบุในรายการ
 ค่าห้องพักตามระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 หัวหน้าทัวร์คอยอานวยความสะดวกตามระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 ค่าวีซ่าประเทศซิ มบับเว บอทสวานา และแซมเบีย
ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจรระหว่างประเทศ กรุ งเทพฯ – โยฮันเนสเบิร์ก และ โยฮันเนสเบิร์ก –
กรุ งเทพฯ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%


นา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระขึน้ เครื่องสาหรับสายการบินภายใน
 สัมภาระที่โหลดใต้เครื่ องบิน (Checked Luggage) น้ าหนักไม่เกินใบละ 20 กิโลกรัม
 สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand Luggage) น้ าหนักไม่เกินใบละ 7 กิโลกรัม
ระเบียบการ และเงือ่ นไข:
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (10 ท่านขึ้นไป)
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท
หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองทีน
่ ั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ ามัดจาสาหรับการจองท่ านละ 100,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 70 วัน
ธนาคารกสิกร
สาขาสีลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขทีบ่ ัญชี 789-2-28636-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขทีบ่ ัญชี 065-2-38759-9
4. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 70 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิ ทธิ์
5.
การยกเลิก
 กรณียกเลิกการจองน้ อยกวา่ 90 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 75 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ าทัวร์ 50% ของ
ราคาเต็มเท่ านั้น
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6.

7.

8.

 กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 60 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์
ทั้งหมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund)
ได้
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