Update 08/06/2018
+

นำตกวิคตอเรีย 6 วัน 3 คืน (KQ)
แซมเบีย – บอทสวำนำ – ซิมบับเว

Victoria Falls

Victoria Falls

วันที่ (1)
วันที่ (2)
วันที่ (3)
วันที่ (4)
วันที่ (5)
วันที่ (6)

กรุงเทพฯ – ไนโรบี
ไนโรบี – ลิฟวิงสโตน (แซมเบีย) – นำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย
ลิฟวิงสโตน – บอทสวำนำ – ล่องเรือชมสัตว์ตำมลำนำโชเบ
บอทสวำนำ – ซิมบับเว – นำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว
ซิมบับเว – เดินเล่นกับสิงโต – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – ไนโรบี
ไนโรบี– กรุงเทพฯ

99,900.-

มัดจำท่ำนละ 20,000.-

19 – 24 ก.ย. 61

19 – 24 ต.ค. 61

24 – 29 ต.ค. 61

05 – 10 ธ.ค. 61
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วันที่ (1)

กรุงเทพฯ – ไนโรบี

22.00. น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบิน เคนย่ำแอร์เวย์

วันที่ (2)

ไนโรบี – ลิฟวิงสโตน (แซมเบีย) – นำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย

01.15 น.
06.05 น.
07.20 น.
09.35 น.

ออกเดินทางสู่ สนำมบินไนโรบี โดยเที่ยวบิน KQ 887
เดินทางถึง สนำมบินไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ สนำมบินลิฟวิงสโตน โดยเที่ยวบิน KQ 782
เดินทางถึง ลิฟวิงสโตน (Livingstone) ประเทศแซมเบีย
ชม พิพิธภัณฑ์ลิฟวิงสโตน (Livingstone Museum) ชมเรื่องราวประวัติศาตร์ของเมืองลิฟวิ่งสโตนและ
การค้นพบน้าตกวิคตอเรียอันยื่งใหญ่ จากนัน ส้ารวจแหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่ Elephant Walk
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ocean Basket
เช็คอินเข้ำที่พัก ณ โรงแรม Royal Livingstone หรือ Avani Hotel หรือเทียบเท่ำ
เดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำตินำตกวิคตอเรีย ฝั่งแซมเบีย (Victoria Falls) เพื่อชมน้าตกที่ส้าคัญและ
สวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้าตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้าตกมีความสูงเป็นอันดับ
สอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้าตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่
แพ้จุ ดอื่น ๆ เช่น เดีย วกัน การเดินชมน้าตกจะต้องเปียกจากละอองน้า และฝนที่อาจตกได้ตลอดทังปี
เพราะฉะนันควรเตรียมเสือกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้าส้าหรับกล้อง
ต่างๆ ไปด้วย
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรม Royal Livingstone/Avani Hotel หรือเทียบเท่ำ

เที่ยง
บ่าย

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก
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วันที่ (3)

ลิฟวิงสโตน – บอทสวำนำ – ล่องเรือชมสัตว์ตำมลำนำโชเบ

เช้า

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางข้ามพรมแดนสู่ อุทยำนแห่งชำติโชเบ ประเทศบอทสวำนำ (Chobe National Park)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ล่องเรือชมสัตว์ตำมลำนำโชเบ เพื่อดูสัตว์ที่มาดื่มน้าหรืออยู่ในล้าน้าและริมน้าโชเบ เช่น ฮิปโป จระเข้
ช้าง รวมทังนกกินปลาต่างๆ อุทยานโชเบ มีพืนที่ 11,700 ตารางกิโลเมตร อยู่ติดกับแม่น้า โชเบ ซึ่งเป็น
พรมแดนธรรมชาติระหว่างบอทสวานากับนามิเบีย
และพิเศษ ท่ำนจะได้ชมพระอำทิตย์ตกอันสวยงำม จำกบนเรืออีกด้วย
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรม โมวำน่ำ ซำฟำรี ลอดจ์ หรือเทียบเท่ำ

วันที่ (4)

บอทสวำนำ – ซิมบับเว – นำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว

เที่ยง
บ่าย
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05.30

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

ออกชมสัตว์ในช่วงเช้ำตรู่ ให้ท่านสัมผัสทังบรรยากาศ และพฤติกรรมของสัตว์ บางชนิดที่ออกหากินใน
ตอนเช้าตรู่ หรือสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันสดชื่น แจ่มใสใน
ยามเช้า
เดินทางกลับสู่ โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศซิมบับเว (Zimbabwe)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตำคำร The Lookout Café
ชม นำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว น้าตกนีตังอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้าตกวิคตอเรีย โดยมีแม่น้าแซมเบซีเป็น
ต้นก้าเนิด น้าตกที่ยิ่งใหญ่นีถูกค้นพบโดยนักส้ารวจ ชาวสก็อต ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.
1855 เป็นน้าตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้าตกมีความกว้างถึง 1.7
กิโลเมตร ในฤดูน้าหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้าตกจากหน้าผา ถึงนาทีละ
กว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
จุดชมน้าตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. Devil’s Cataract 2. Main Falls 3. Horse Shoe Falls
4. Rainbow Falls ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้าตกนีอย่างใกล้ชิด
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรม Victoria Falls หรือเทียบเท่ำ

วันที่ (5)

ซิมบับเว – เดินเล่นกับสิงโต – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – ไนโรบี

08.30
เที่ยง
บ่าย
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เช้า

เที่ยง
บ่าย
15.00 น.
18.05 น.
22.10 น.
23.59 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิเศษ เดินเล่นกับสิงโตแบบใกล้ชิด (Walk with Lion) สัมผัสประสบการณ์คังหนึ
ร้ ่งในชีวิตกับการ
สัมผัสสิงโต ซึ่งท่านสามารถเก็บภาพและประสบการณ์การเดินเล่นกับสิงโตได้อย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือหากท่านต้องการพักผ่ อน ท่ำนสำมำรถพักผ่อนตำมอัธ อำศัย
ภำยในโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เพลิดเพลินกับการ นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมควำมงำมของนำตกวิคตอเรีย (Victoria Falls)
เดินทางสู่ สนำมบินซิมบับเว
ออกเดินทางสู่ ไนโรบี โดยเที่ยวบินที่ KQ 793
เดินทางถึง ไนโรบี เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KQ 886

วันที่ (6)

ไนโรบี – กรุงเทพฯ

13.50 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์นำตกวิคตอเรีย 6 วัน 3 คืน (KQ)
19 – 24 ก.ย. 61
19 – 24 ต.ค. 61
24 – 29 ต.ค. 61
05 – 10 ธ.ค. 61
รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรสำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึนไป
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ
อัตรำนีรวม

อัตรำนีไม่รวม
เงื่อนไข
กำรสำรองที่

กำรชำระเงิน

รำคำ (บำท)
99,900. 97,900. 22,000. -

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชันประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งระบุใน
รายการ
2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
7. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท / วัน (รวม 600 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง)
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
12. น้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ
เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
14. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือ
ขึนเครื่อง (Baggage) น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
16. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม
1.ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่ำนละ 30,000 บำท
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง
1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
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กำรยกเลิก

- SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2
- KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7
- KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2
- BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4
เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour
(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อม
ระบุชื่อผู้สง่ และผู้รับด้วยนะครับ
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด”
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง
นับตังแต่วนั ทีบ่ ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผู้ช้าระเงินมัดจ้า
ภายใน 15 วันท้าการ
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผูโ้ อนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านัน)
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้
ทางบริษทั จะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผูโ้ อนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนีจะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้
ให้มากที่สุด
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนันที่ทางทัวร์จัดให้
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
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