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10 วัน เคนย่ า แทนซาเนีย
(The Great Migration… ชมความยิง่ ใหญ่ ของฤดูสัตว์ อพยพ)

25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 / 9 – 18 สิงหาคม 2562

179,900 บาท
อรู ชา - ภูเขาไฟโกรงโกโร – อุทยานแห่ งชาติเซเรนเกติ – ไนโรบี – ทะเลสาบสี ชมพูนากูรู
อุทยานแห่ งชาติมาไซมารา
(ชมความยิ่งใหญ่ ทางธรรมชาติ กับการย้ ายถิ่นฐานของฝูงวิลเดอร์ บีช นับล้ านตัว)
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10 วัน เคนย่ า แทนซาเนีย
(The Great Migration… ชมความยิง่ ใหญ่ ของฤดูสัตว์ อพยพ)
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10 วัน เคนย่ า แทนซาเนีย
25 ก.ค. / 9 ส.ค. 2562
22.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์ เวย์ส แถว
W เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15
(หมายเหตุ : ให้ท่านจัดกระเป๋ าเป้หรื อกระเป๋ าแบบยืดหยุน่ ได้ (Soft shell) สําหรับพักค้าง 3 คืนในแทนซาเนี ย
เนื่องจากต้องมีบินเที่ยวบินภายใน ซึ่งเป็ นเครื่ องบินเล็ก ไม่สามารถบรรจุกระเป๋ าใบใหญ่ได้

26 ก.ค. / 10 ส.ค. 2562
01.15 น.

06.05น.
08.00 น.
09.00 น.

กรุงเทพมหานคร

เคนย่า – ไนโรบี – คิลมิ นั จาโร – อรุชา – โกรงโกโร

ออกเดินทางสู่ กรุ งไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบิน KQ887 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 9 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ บริ การ
อาหารคํ่า ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งไนโรบี
เดินทางถึงสนามบินไนโรบี (NBO) แวะเปลี่ยนเครื่ องเที่ยวบิน KQ 434
ออกเดินทางจากสนามบินไนโรบี (NBO) สู่สนามบินคิลิมนั จาโร (JRO) โดยเที่ยวบิน PW722
เดินทางถึงสนามบินคิลิมนั จาโร (JRO) ปรเทศแทนซาเนีย
นําท่านทําวีซ่า On Arrival สําหรับเข้าประเทศแทนซาเนีย (กรุ ณาเตรี ยมเงินท่านละ 50 USD)
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนําท่านขึ้นรถจิ๊ป 4 WD แบบตะลุยซาฟารี สําหรับการท่องสู่ผนื ป่ าแห่งแทนซาเนีย สําหรับสนามบินคิลิ
มันจาโร เป็ นสนามบินที่เรี ยกได้ว่าอยู่ใกล้กบั บริ เวณเทือกเขาคิลิมนั จาโร หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอด
เขาคิลิมนั จาโร ซึ่งเรี ยกได้ว่าเป็ นภูเขาไฟยอดเดี่ยวที่สูงที่สุดในโลก และเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริ กา
อีกด้วย มีความสู งกว่า 5,895 เมตร ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองอรุ ชา (Arusha) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง) ซึ่งถือเป็ นฐานบัญชาการในการท่องซาฟารี ในเขตภาคเหนื อของแทนซาเนี ย
และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศแทนซาเนียอีกด้วย นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่สามารถเห็นยอดเขา
เมรู หรื อ Mt. Meru ที่สูงเป็ นอันดับสองรองจากยอดเขาคิลิมนั จาโร ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของ
ยอดเขาเมรู ก่อนนําท่านเดินทางท่องสู่ผนื ป่ าซาฟารี ใหญ่เซเรงเกติ (Serengeti) แห่งประเทศแทนซาเนีย นําท่าน
ชมเมืองอรุ ชา เมืองที่ เป็ นแหล่งของพลอยแทนซาไนท์ อัน เป็ นที่ มาของชื่อประเทศแทนซาเนี ย นําท่ านสู่
หมู่บา้ นศิลปะวัฒนธรรมของแทนซาเนีย (Cultural Village) ซึ่งเป็ นสถานที่ที่มีการจําหน่ ายสิ นค้าพื้นเมืองและ
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พลอยของแทนซาเนีย ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของชาวแทนซาเนีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ : กระเป๋ าใบใหญ่จะจัดเก็บไว้ที่เมืองอรุ ชา ให้ท่านเตรี ยมกระเป๋ าเป้ สําหรับพักค้าง 3 คืน)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ แหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่าโกรงโกโร (Ngorogoro Conservation Area) ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อ
ของแทนซาเนีย โกรงโกโร คือ ปล่องภูเขาไฟที่เป็ นส่วนหนึ่ งของเขตอนุ รักษ์ ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันตก 180
กิโลเมตรจากเขตอรุ ชา (Arusha) เขตอนุ รั กษ์โ กรงโกโรมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 6,480 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,020 – 3,578 เมตร องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก - UNESCO) ยกย่องให้เขตอนุ รักษ์โกรงโกโรเป็ นมรดกโลก (World Heritage Site) ทางธรรมชาติ
เมื่อปี ค.ศ. 1979 ภายในเขตอนุรักษ์โกรงโกโรประกอบด้วยภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งที่ราบ ที่ราบสู ง ทุ่ง
หญ้าสะวันนา และป่ าไม้ ได้รับการจัดตั้งให้เป็ นเขตอนุ รักษ์เมื่อปี ค.ศ. 1959 เพื่อให้เป็ นเขตสําหรับการใช้
ที่ดินอย่างเป็ นระบบ และอยูใ่ นการดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยมีสตั ว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีระบบนิเวศน์ที่
สมบูรณ์ และมีชนเผ่ามาไซ (Maasai) ได้รับอนุญาตเข้าไปทําเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ได้ ระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตา และหมู่มวลสัตว์ป่านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ น ช้าง ควายป่ า ยีราฟ ม้าลาย หรื อสัตว์
นักล่าต่างๆ วันนี้เรี ยกได้ว่าเป็ นวันแรกแห่งการเริ่ มกิจกรรมกึ่งๆเกมส์ไดร์ฟ ระหว่างการเดินทางจากเขตอรุ ชา
สู่ภูเขาไฟโกรงโกโร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Ngorongoro Serena Safari Lodge**** หรื อเทียบเท่า
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27 ก.ค. / 11 ส.ค. 2562 ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร – เกมส์ ไดร์ ฟ – อุทยานแห่ งชาติเซเรงเกติ (พักค้าง 2 คืน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางลงไปชมสัตว์ต่างๆในปากปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ซึ่ง เรี ยกได้ว่าที่สุดของซาฟารี ในประเทศ
แทนซาเนีย (Game drive) จากปากปล่องภูเขาไฟลงไปจนถึงก้นซึ่งเป็ นที่ราบแบนๆนั้นค่อนข้างสู งมากทีเดียว
เหมือนมองจากภูเขาสู งๆลงไปยังที่ราบเชิงเขา แต่พอถึงก้นปล่องแล้วจะไม่รู้สึกว่าทึบหรื ออึดอัด เพราะที่นี่
เป็ นที่ราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร เนื่องจากทางขึ้นที่สูงชันทําให้
สัตว์ต่างๆในนี้จะออกไปข้างนอกไม่ได้ จึงทําให้มีสตั ว์ต่างๆขยายพันธุแ์ ละอาศัยอยูม่ ากมาย สําหรับภูเขาโกรง
โกโร เป็ นภูเขาไฟที่มีอายุหลายล้านปี มีปล่องที่พ่นลาวาออกมาใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีสตั ว์ต่างๆอาศัยอยู่
มากมาย เช่น ฝูงวิลเดอร์บีช ม้าลาย กวางต่างๆ รวมทั้งสัตว์นกั ล่าอย่างเช่น สิงโต เป็ นต้น ในที่ราบกลางปล่อง
ภูเขาไฟนี้ยงั มีทะเลสาบหลายแห่ง ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องฝูงนกฟลามิงโก้จาํ นวนมากด้วย ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร
ซึ่งก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปี ก่อน เป็ นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริ เวณพื้นราบในปล่องกว้าง
ใหญ่จนไม่อาจเห็นอีกฟากหนึ่งได้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ต่างๆจํานวนมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่า
นานาชนิดได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเซเรงเกติ (Serengeti National Park) ซึ่งเป็ นอุทยานที่กว้างใหญ่ที่สุดของ
แทนซาเนีย มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 14,763 ตารางกิโลเมตร ไม่เพียงกว้างใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยงั เป็ นอุทยานที่มี
สัต ว์มากที่ สุดด้ว ย นําท่ านออกชมสัต ว์ต่ างๆระหว่างทางสู่ ที่พกั ท่ านจะตื่ นตาตื่น ใจกับความยิ่งใหญ่ข อง
ธรรมชาติ ที่ราบเซเรงเกติ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ“โกรงโกโร” เมื่อหลายล้านปี มาแล้ว อุทยานแห่งชาติ
เซเรงเกติ (Serengeti National Park) ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศแทนซาเนี ยใน
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ทวีปแอฟริ กาในปี ค.ศ. 1981 คําว่า เซเรงเกติ มาจากคําว่า ไซริ นกิตู (Siringitu) ในภาษามาไซ หมายถึง
"สถานที่ซ่ ึงแผ่นดินเคลื่อนที่ตลอดกาล" ชื่อนี้ได้มาเนื่องจากความกว้างใหญ่ที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุ ดของที่ราบ
แห่ งนี้ และที่ นี่ เป็ นอุทยานที่ท่านจะได้เห็ นการย้ายถิ่นฐานของฝูงสัตว์ป่านับล้านตัวที่ รู้ จกั ในนาม “Great
Migration”
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Serengeti Serena Safari Lodge **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

28 ก.ค. / 12 ส.ค. 2562 อุทยานแห่ งชาติเซเรงเกติ – The Great Migration
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกชมสัตว์ต่างๆในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของเซเรงเกติ (Game Drive) ท่านอาจมีโอกาสเห็นฝูงสิ งโต
กําลังกินควายป่ า หรื อ วิลเดอร์ บีช นอกจากนี้ เป็ นช่วงที่ท่านจะได้ชมการเดินทางของฝูงวิลเดอร์ บีช ม้าลาย
และสัตว์ป่านานาชนิ ดนับล้านตัวที่จะมีการย้ายถิ่นฐานในแต่ละเดือนหรื อที่เรี ยกว่า “The Great Migration”
(ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour : ขึ้นบอลลูนในราคาท่านละ 500 USD ซึ่งสามารถดูฝูงสัตว์ในมุมสู ง
แบบ Bird Eyes View ได้) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ าอัศจรรย์ของฝูงสัตว์ป่า และทัศนี ยภาพของภูมิ
ประเทศแห่งแทนซาเนีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

บ่าย

นําท่านออกชมสัตว์ต่อ (Game Drive) นอกจากฝูงสัตว์กินหญ้าอย่าง วิลเดอร์บีช ม้าลาย อิมพาล่า และอื่นๆแล้ว
ท่านยังจะได้ชมสัตว์นักล่าต่างๆที่ ตามล่าหาอาหารด้วย เช่น สิ งโต เสื อชีตา้ ร์ หรื อ เสื อดาวอีกด้วย ในที่ราบ
เซเรงเกติน้ ี มีสตั ว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยูก่ ว่า 3 ล้านตัวนับตั้งแต่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกว่า 415 ประเภทจาก
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หนูแคระตัวจิ๋วไปจนถึงช้างป่ าแอฟริ กาที่เป็ นสัตว์บกใหญ่ที่สุดในโลก สัตว์เลื้อยคลาน และจระเข้ 168 ชนิ ด
กบกับคางคกอีก 163 พันธุ์ ปลานํ้าจืดเกิน 1,000 ชนิด และนกนานาชนิดกว่า 1,500 สายพันธุ์ ทั้งนกกระจาบตัว
เล็กเท่าหัวแม่มือ จนถึงนกใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนกกระจอกเทศ ให้ท่านได้เก็บภาพความน่ าประทับใจแบบ
เต็มอิม่ ก่อนเดินทางกลับในวันรุ่ งขึ้น
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Serengeti Serena Safari Lodge **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

29 ก.ค. / 13 ส.ค. 2562 เซเรงเกติ – อรุชา – ไนโรบี
เช้า

12.30 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนนําท่านเช็คเอาท์เดินทางสู่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่ องบินเล็ก
นําท่านขึ้นเครื่ องบินเล็กออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ สู่ เมืองอรุ ชา
ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นการอพยพของสัตว์จากมุมสูง
เดินทางถึงเมืองอรุ ชา นําท่านรับกระเป๋ าสัมภาระใบใหญ่

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเยี่ยมชมไร่ กาแฟ (Coffee Plant) อันมีชื่อเสี ยงของประเทศแทนซาเนี ย ให้ท่านได้มีโอกาสลิ้มรสชาติ
ของกาแฟแทนซาเนี ยอันเลื่องชื่อ และชมกรรมวิธีการผลิตกาแฟ พร้อมทั้งให้ท่านได้เก็บภาพทัศนี ยภาพไร่
กาแฟแห่งภูมิภาคแอฟริ กา

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

17.30 น.
20.15 น.
23.00 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบิน คิลิมนั จาโร
ออกเดินทางจากสนามบิน คิลิมนั จาโร สู่สนามบินไนโรบี
เดินทางถึงสนามบินไนโรบี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั

11.00 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Lazizi Premier Hotel / Crown Plaza Airport Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

EHC-10D-KQ-KENYA-TANZANIA
30 ก.ค. / 14 ส.ค. 2562 เคนย่า – ทะเลสาบนากูรู (ชมทะเลสาบแห่ งนกฟลามิงโก้)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาตินากูรู (Nakuru National Park) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ช.ม.) ซึ่ งเป็ นอุทยานแห่ งชาติที่เล็กที่ สุดในสาธารณรัฐเคนย่า มีพ้ืนที่ประมาณ 582,650
ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยภูเขาและเป็ นป่ า พุ่มไม้ และ หนองนํ้าที่เป็ นส่ วนของทะเลสาบ มีสมญา
นามว่า ทะเลสาบสีชมพู เนื่องจากเป็ นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก้ (Flamingo Bird) ในช่วงกรกฎาคมถึง
ตุลาคม จะพบนกฟลามิงโก้สีชมพูนบั แสนตัวในทะเลสาบแห่ งนี้ อีกทั้งในเขตนี้ ยงั เป็ นแหล่งอนุ รักษ์พนั ธุ์
แรดดํา และแรดขาวที่ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งยังเป็ นถิ่นที่อยูข่ องเสือดาว สัตว์สาํ คัญที่หาชมได้ยาก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นําท่านชมทะเลสาบนากูรู (Naguru Lake) ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่ งชาติทะเลสาบนากูรูในเขตริ ฟท์วลั เล่ย ์
หรื อเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริ เวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็ นภูเขาไฟที่มีแร่ ธาตุที่อุดม
สมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ และมีสาหร่ ายแกมเขียวทําให้เกิดสารอินทรี ยม์ ีกลิ่นเหม็น และเป็ นฟองบางครั้งก็
ถูกเรี ยกว่า Soda Lake และเนื่องจากนํ้าในทะเลสาบแห่ งนี้ มีความลึกเพียงไม่กี่เมตรและเต็มไปด้วยสาหร่ าย
อันเป็ นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ จึงทําให้ทะเลสาบแห่ งนี้ มีนกฟลามิงโก้นับแสนตัว หากมองจากที่
สูงจะเห็นเป็ นสี ชมพู นอกจากนกฟลามิงโก้แล้ว บริ เวณโดยรอบทะเลสาบแห่ งนี้ ยงั เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของนกชนิด ต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็ นแหล่งดูนกที่สาํ คัญอีก แห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนํา
ท่านทํากิจกรรมเกมไดร์ ฟ (Game Drive) หรื อนั่งรถเปิ ดหลังคาตะลุยป่ าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้ าหมาย
ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า คือ สิ งโต เสื อดาว แรด ช้าง และ ควายป่ า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตาม ธรรมชาติ
นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่ งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ กวาง ม้าลาย
ลิงบาบูน และหมูป่า

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Lake Nakuru Sopa Lodge **** หรื อเทียบเท่า

EHC-10D-KQ-KENYA-TANZANIA

31 ก.ค. / 15 ส.ค. 2562 มาไซมารา (พักค้าง 2 คืน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ มาไซมารา หัวใจของการท่องซาฟารี แห่ งเคนย่า การเดินทางในเช้า
วันนี้ค่อนข้างไกล และถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บา้ นและเมืองเล็กเมืองน้อยหลาย
เมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็ นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ พูดถึง
ฐานะของชาวมาไซว่ารํ่ารวยแค่ไหน จะวัดกันจากจํานวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร และชาวมาไซยังกินเลือดวัว
สดๆ ผสมกับนมวัวเป็ นอาหาร นัยว่าช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

บ่าย

นําท่านทํากิจกรรม (Game Drive) ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซึ่งได้ชื่อว่ามีสตั ว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า
อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเคนย่า ถือเป็ นผืนป่ าผืนเดียวกับอุทยานแห่ งชาติ
เซเรงเกติ (Serengeti National Park) ของประเทศแทนซาเนี ย บนความสู ง 1,588 เมตร แต่ขนาดของอุทยาน
แห่งชาติมาไซมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเซเรงเกติ เพราะมีเนื้อที่เพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mara Serena Safari Lodge **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

EHC-10D-KQ-KENYA-TANZANIA
1 ส.ค. / 16 ส.ค. 2562

มาไซมารา

นําท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติมาไซมาราในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game
Drive) ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิ ดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับ
จากการล่าเหยือ่ ในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางธรรมชาติ
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกชมสัตว์ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผ่านกิจกรรม (Game Drive) ซึ่งได้ชื่อว่ามีสตั ว์ให้ดูมากชนิด
ที่สุดในเคนย่า โดยเฉพาะในช่วงนี้ซ่ึงเป็ นฤดูกาลอพยพย้ายถิ่นเพื่อหาแหล่งอาหาร ซึ่งเป็ นช่วงที่ท่านจะได้เห็น
ฝูงวิลเดอร์บีช จํานวนนับล้านตัว และม้าลายกว่า 5 แสนตัว รวมทั้งสัตว์อื่นๆอีกมากมาย จุดที่น่าชมที่สุดใน
อุทยานฯ คือ ริ มฝั่งแม่น้ าํ มารา เพราะจะมีสัตว์ขา้ มไปข้ามมามากมาย ทําให้เห็ นการล่าของสัตว์เป็ นประจํา
โดยเฉพาะเป็ นเหยือ่ อันโอชะของจระเข้ รถจะขับไปตามจุดต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อค้นหาสัตว์ต่างๆ ตามที่
อยากพบเห็น ถ้าโชคดีอาจพบฝูงสิงโต เสือชีตา้ ส์ ฮิปโปฝูงใหญ่ หรื อแม้กระทัง่ หนึ่ งใน Big Five ที่หายากนั่น
คือ เสือดาว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

บ่าย

นําท่านเฝ้าดูฝงู วิลเดอร์ บีช ที่กาํ ลังจะข้ามแม่น้ าํ รวมทั้งสัตว์ต่างๆที่หากินอยูร่ ิ มแม่น้ าํ มารา ให้ท่านได้เก็บภาพ
ความน่าพิศวงทางธรรมชาติในการย้ายถิน่ ฐานของสัตว์ป่าที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mara Serena Safari Lodge **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

EHC-10D-KQ-KENYA-TANZANIA

2 ส.ค. / 17 ส.ค. 2562

มาไซมารา – ไนโรบี – กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่ โมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สอง
ข้างทาง ตลอดจนสัตว์ป่าที่ มกั จะออกมาโชว์ตวั ให้เห็น ตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็ น ม้าลาย ฝูงอิมพาลา
ยีราฟ เป็ นต้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box

บ่าย

นําท่านช้อปปิ้ งของฝาก ณ ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมืองนําท่านผ่านชมตัวเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า
เป็ นเมืองที่ทนั สมัย งดงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยด้วยผังเมืองที่ดีที่สุดในแอฟริ กาตะวันออก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบ Carnivore

21.00 น.
23.59 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินไนโรบี เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ KQ 886
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

3 ส.ค. / 18 ส.ค. 2562
13.50 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

EHC-10D-KQ-KENYA-TANZANIA

10 วัน เคนย่ า แทนซาเนีย
(The Great Migration… ชมความยิง่ ใหญ่ ของฤดูสัตว์ อพยพ)
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าตัว๋ ออกท่านละ
ชั้น Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

กรกฎาคม – สิ งหาคม 2562
179,900
23,000
175,900
30,000
70,000 – 100,000

(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
เที่ยวบินภายใน (เครื่ องบินเล็ก) นํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 15 ก.ก. เท่านั้น กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าเป้แบบ Backpack ไปด้วย
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่าวีซ่าประเทศเคนย่า
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าประเทศแทนซาเนีย ท่านละ 50 USD (Visa on arrival)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 12 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพือ่
ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณี ทเี่ กิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องเงิ นคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิ
เสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิ
เสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
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 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย กรณี กระเป๋ าใบเล็ก
(Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สิน
ส่วนตัวของท่าน

EHC-10D-KQ-KENYA-TANZANIA

เอกสารยื่นวีซ่าประเทศเคนย่ า
ใช้ เวลาประมาณ 5-7 วันทาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า
รู ปถ่ายสี ปัจจุบนั (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
หนังสือรับรองการทํางาน (ออกเป็ นภาษาอังกฤษ)
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง เล่มจริ ง

หมายเหตุ
**กรณีผ้เู ดินทางอายุไม่ถงึ 18 ปี บริบูรณ์และไม่ได้ เดินทางกับบิดามารดาจะต้องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากเขตหรื ออาเภอ**

หมายเหตุ วีซ่าแทนซาเนีย เป็ นวีซ่า on arrival (ค่าวีซ่าประมาณ 50 USD)
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริ กาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎ
การเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้น โดยต้องนําสําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริ การโดยฉีด
ก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริ การวัคซีน
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
3. ศูนย์วณั โรค เขต 10 โทร. 053-206-484
*****ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี *****
ทางหน่วยบริ การ จะให้เป็ นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******

EHC-10D-KQ-KENYA-TANZANIA

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

10 วัน เคนย่ า แทนซาเนีย
(The Great Migration… ชมความยิง่ ใหญ่ ของฤดูสัตว์ อพยพ)
ราคาทัวร์ 179,900 บาท
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

25 กรกฎาคม – 3 สิ งหาคม 2562
9 – 18 สิ งหาคม 2562
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

(รบกวนเอเย่นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง............................................................... เอเย่ นต์........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์ ............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

