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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ X X X  

2 กรุงเทพฯ-เอธิโอเปีย–ซิมบบัเว-ล่องเรือชมแม่น ้ำ ZAMBEZI            ✈ X O 

A’ZAMBEZL RIVER 

HOTEL,BATONKA GUEST HOUSE 

หรือเทียบเท่ำ 

3 น ้ ำตก VICTORIA FALLS – เส้นทำงศึกษำพรรณไม้ -THE CATARACTS -พร้อม

ชมกำรแสดงพ้ืนเมือง   
O O O 

A’ZAMBEZL RIVER 

HOTEL,BATONKA GUEST HOUSE 

หรือเทียบเท่ำ 

4 ทวัร์ซำฟำรี – กิจกรรมพิเศษตำมอธัยำศยั O O O 

A’ZAMBEZL RIVER 

HOTEL,BATONKA GUEST HOUSE 

หรือเทียบเท่ำ 

5 ตลำดนดัพ้ืนเมือง - สนำมบิน         O ✈ X 
 

6 เอธิโอเปีย – กรุงเทพฯ     ✈ X X  

 

 
 

23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 โดยสำยกำรบิน 

ETHIOPIAN AIRLINES เคำน์เตอร์ U มีเจา้หน้าท่ีของบริษัทให้การต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกของเอกสารการเดินทางและกระเป๋าสมัภาระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพ                                (-/-/-/)  
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02.30 น. ✈ ออกเดินทาง สู่ สนามบินกรุงอาดดสิอาบาบา ( ADDIS ABABA) ประเทศเอธิโอเปีย โดยสายการบิน 

ETHIOPIAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี ET-619 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอาดดสิอาบาบา ( ADDIS ABABA) เพื่อเปล่ียนเครื่อง ไปยงัซิมบบัเว 

(เวลาที่เอธิโอเปียชา้ว่าประเทศไทย 4 ช.ม.) 

08.35 น. ✈ ออกเดินทาง สู่ สนามบินประเทศซิมบบัเว โดยสายการ ETHIOPIAN AIRLINES  
เท่ียวบินท่ี ET-829  

12.15 น. เดินทางถึงสนามบิน  ประเทศซิมบบัเว น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าทุกท่าน  CHECK IN HOTEL พกัผ่อนตำมอธัยำศยั / ไดเ้วลาสมควร นัดหมายทุกท่านเพ่ีอน าท่าน

ล่องเรือชมแม่น า้แซมเบซี (ZAMBEZI RIVER) ชม

พระอำทิตย์ตกและควำมงำมของแม่น ้ ำแซมเบซี 

สำยน ้ ำท่ีทอดยำวจนสุดตำ ซ่ึงมี ควำมยำวเป็นอนัดบั 

4 ของทวีปแอฟริกำ ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ The 

Great River of Southern Africa ตน้ก ำเนิดของ น ้ ำตก

วคิตอเรีย เป็นแม่น ้ ำท่ีมีควำม ยำวถึง 2,700 กิโลเมตร 

ไหลผ่ำน ประเทศต่ำงๆ รวม 6 ประเทศคือ แซมเบีย 

แองโกล่ำ บอสวำน่ำ ซิมบบัเว นำมีเบียและส้ินสุดท่ี

โมซมับิค ไหลลงสู่ มหำสมุทรอินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่กั A’ZAMBEZI RIVER HOTEL, BATONKA GUEST HOUSE หรือเทยีบเท่า 

 

 

วนัที่สอง กรุงเทพ – เอธิโอเปีย – ซิมบบัเว - ล่องเรือชมแม่น า้แซมเบซี ZAMBEZI           (-/-/D)             

     (-/-/-/)  
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เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำน สู่ อุทยานแห่งชาติน ้าตกวิคตอเรีย  (VICTORIA 
FALL) หรือเรียกอีกช่ือวำ่ “โมซิ-โอวา-ทุนยา”  (MOSIO-
OA-TUNYA) น ้ำตกท่ีมีควำมหมำยวำ่ “ควนัทีส่่งเสียงร้อง
ค าราม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติของโลก 
(SEVEN NATURAL WONDERS OF THE WORLD) 
น ้ ำตกวิกตอเรีย เกิดจำกแม่น ้ ำแซมเบซี ไหลลงหน้ำผำสูง 
108 ม. กว้ำง 1,700 ม. ระหว่ำงประเทศ แซมเบียกับ
ประเทศซิมบับเว ท ำให้เป็นน ้ ำตกท่ีมีหน้ำกวำ้งท่ีสุดใน
โลก องค์กำรยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้ น ้ ำตกวิคตอเรีย
เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติร่วมกนัระหวำ่งแซมเบีย และ
ซิมบับเว ในปี พ.ศ. 2532 ค้นพบโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน 
เม่ือปี ค.ศ.1855 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำทุกท่ำนเดินชม เส้นทางศึกษาพรรณไม้ ทุกท่ำนจะได้
เดินชมน ้ ำตกวคิตอเรียในส่วนอ่ืนๆ ผำ่นป่ำดงดิบท่ีอุดม
สมบูรณ์ พาชม (THE CATARACTS) เกาะแก่งทีเ่กดิจาก
โขดหินธรรมชาต ิจุดเร่ิมตน้ของน ้ ำตกและจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดของน ้ ำตกวคิตอเรีย  

ค า่  รบัประทานอาหารในบรรยากาศ พ้ืนเมือง  

พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง(TRADITIONAL AMAKWEZI DANCE)   

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่กั A’ZAMBEZI RIVER HOTEL, BATONKA GUEST HOUSE หรือเทยีบเท่า 

 

เชา้  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านชม ซาฟารีทวัร์ ใหทุ้กท่านร่วมพจญภยัในผืนป่าตามล่าหาสตัวป่์าหายาก ไม่ว่าจะเป็น สิงโต เสือดาว 
ชา้งแอฟริกนั ยรีาฟ ควายป่า หรือแมแ้ต่แรด 2 เขา และสิงสาราสตัวอ์ื่นๆอีกมากมาย นับเป็นประสบการณค์รั้ง

หน่ึงในชีวิตท่ีหา้มพลาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม  น ้าตก Victoria Falls–เสน้ทางศึกษาพรรณไม-้The cataracts-พรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมือง (B/L/D) 

วนัที่สี ่ ทวัรซ์าฟาร ี– กิจกรรมพิเศษตามอธัยาศยั     (B/L/D)

 (B/L/D) 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเขา้สู่ ที่พกัและพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ช่วงบ่ายทุกท่านสามารถเลือกกิจกรรมไดต้ามอิสระ....................................................................  

(รำคำทวัร์ไม่รวมกิจกรรม OPTIONAL TOUR) ไดแ้ก่ ข้ึนเฮลิคอปเตอรเ์พ่ือชมน ้าตกวิคตอเรียในมุม

สูง กิจกรรม BUNGEE JUMP ณ LIVING STONE BRIDGE สะพานที่สรา้งเช่ือมประเทศซิมบบัเว

และแซมเบีย สูงกว่า 111 เมตรสรา้งขา้มผ่านหนา้ผาสูง / กิจกรรมล่องแก่ง WHITE WATER 

RAFTING  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่กั A’ZAMBEZI RIVER HOTEL, BATONKA GUEST HOUSE หรือเทยีบเท่า 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสมัผัสวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมือง ใหทุ้กท่านไดเ้ดินชม ตลาดสดยามเชา้ ทุกท่านจะได้

เห็นวิถีชีวิต ขา้วของ อาหารการกินท่ีพ่อคา้แม่คา้ต่างน ามาขายใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือเลือกหา

กนั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.00 น.   ออกเดินทำงสู่สนามบิน ADDLS ABABA ประเทศเอธิโอเปีย โดยสำยกำรบิน ETHIOPIAN 

AIRLINES เทีย่วบินที่ET-829 

21.30 น. เดินทำงถึงสนำมบิน ADDLS ABABA เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

00.35 น. ออกเดินทำงสู่สุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสำยกำรบิน ETHIOPIAN AIRLINES เทีย่วบินที ่ET-618   

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ ตลาดนดัพ้ืนเมือง- สนามบิน       (B/-/-) 

    

วนัที่หก เอธิโอเปีย – กรุงเทพฯ      (-/-/-)    
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ก าหนดวนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี 

(เสริมเตยีง) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
พกัเดี่ยว 

30 ส.ค.-04 ก.ย. 

06-11 ก.ย. 

20-25 ก.ย. 

27 ก.ย.-2 ต.ค. 

11-16 ต.ค. 

18-23 ต.ค. 

67,888.- 65,888.- 63,888.- 9,500.- 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านได้

ท  าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงิน  

สงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

1.นัง่รถส่องสตัว ์   ราคาประมาณ 100 USD/ท่าน 

2. Bungee jump   ราคาประมาณ 200 USD/ท่าน 

3.โหนสลิง    ราคาประมาณ 60 USD/ท่าน 

4.ล่องแก่ง    ราคาประมาณ 165 USD/ท่าน 

5.นัง่เฮลิคอปเตอร ์ชมน ้าตกวิคตอเรีย  ราคาประมาณ 200 USD/ท่าน 

 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ ำนวนอยำ่งนอ้ย   
15 ท่ำนซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนใหห้ำกตอ้งกำร 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของหวัหน้ำทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร เช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยใน
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทัฯ หรือ ค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มท่ีเกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ อุบติัเหตุต่ำง ๆ 
3.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
5.ในกรณีท่ีคณะออกเดินทำงต ่ำกวำ่ 20 ท่ำน หรือมำตรฐำนของกำรเดินทำงจะมีกำรเปล่ียนแปลงขนำดของยำนพำหนะ
ท่ีใช้ในกำรน ำเท่ียวตลอดรำยกำรทวัร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ  และในกรณีคณะออกเดินทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน 
หรือต ่ำกวำ่มำตรฐำนของกำรยนืยนักำรเดินทำง  ผูจ้ดักำรกำรขอพิจำรณำยกเลิกกำรเดินทำง หรือ อำจจะเรียกเก็บค่ำทวัร์
เพิ่มตำมควำมเหมำะสม 
6.บริษทัจะไม่รับผดิชอบ หรือ คืนเงินค่ำทวัร์ ในกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธในกำรใหว้ซ่ีำ หรือ ปฏิเสธเขำ้เมือง ในทุกกรณี 

ราคากิจกรรมพิเศษ ที่ไม่รวมในรายการทวัร ์

         

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
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7.ในกรณีท่ีท่ำนผูโ้ดยสำรต้องกำรใช้พำสปอร์ตเล่มสีน ้ ำเงิน (รำชกำร) ในกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผดิชอบใดๆในกำรท่ีท่ำนอำจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขำ้เมือง เพรำะโดยปกติในกำรท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
8.รำคำน้ีคิดตำมรำคำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หำกมีกำรปรับรำคำบตัรโดยสำรสูงข้ึน ตำมอตัรำค่ำน ้ ำมนัหรือ 
ค่ำเงินแลกเปล่ียน ทำงบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำ ตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
9.เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
10.ภำพท่ีใช้ในกำรประกอบกำรท ำโปรแกรมใช้เพื่อควำมเขำ้ใจในมุมมองสถำนท่ีท่องเท่ียว ภำพใช้เพื่อกำรโฆษณำ
เท่ำนั้น 
11.หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงและมีหนำ้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตรำไม่นอ้ย 
กวำ่ 2 หนำ้กรณี ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติม 

มีไฟล ์

1.ส ำหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำ2.ให้

ท่ำนเปิดห้องพกั เป็น 2หอ้ง (1 TWN + 1 SGL) จะสะดวกกบัท่ำนมำกกวำ่ ทำงบริษทัขอเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงตำม

หนำ้งำน กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้

3.กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม  

4.กระเป๋ ำเดินทำงเพื่ อโหลด ให้ท่ ำนละ 1 ใบ  น ้ ำหนักไม่ เกิน  20 กิ โลก รัม  ต่อใบ  / กระเป๋ ำถือ ข้ึน เค ร่ือง  

(HAND CARRY) น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม1ใบ  

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน ETHIOPIAN AIRLINES ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนั

เดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

3.ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

4.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

5.ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ บริการน ้าด่ืมบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วนั 

 และในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน 

6.ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

7.ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผู์ม้ีประสบการณ์ 

8.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง 

9.อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิตเิหตสุ  าหรบัเด็กที่มีอายุต  า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษทั 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

         

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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 ประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

 

1.ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2.ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

3.ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้

5.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม 

ค่าทิปค่าทิปต่างๆ 

6.มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD / ท่าน / วนั คิดเป็น 4 วนั เท่ากบั 4*3 = 12 USD 

คนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 USD / ท่าน / วนั คิดเป็น 4 วนั เท่ากบั 4*2 = 8 USD 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 6*3 = 18 USD 

รวม 38 USD หรือประมาณ 1,300 บาทไทย โดยประมาณ 

**แตท่ั้งน้ีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ข้ึนอยูก่บัความประทบัใจของลกูคา้ ทางบริษทัมิไดมี้การบงัคบัแตอ่ยา่งใด** 

 

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากที่มีการจอง  

             พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีลูกคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั ใหท่้ำนติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสำรทุกคร้ัง หำกออกบตัร
โดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 

 

**ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ 

Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

         

เง่ือนไขการจอง         
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ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา

ในการด าเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการ

พิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

ท่ีนัง่ LONG LEG โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้นัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงและช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพและร่างกาย และการให้

ท่ีนัง่ LONG LEG ขึ้ นอยูก่บัเจา้หนา้ท่ีนายสถานท่ีของสายการบิน ณ เวลาท่ี check in เท่าน้ัน  

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบเด่ียว (Single) หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หรือหอ้งพกัต่างประเภทกนัไมติ่ดกนัหรืออยูค่นละชั้นกนั  

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง  

         


