
 

 

 

EHC-10D-KQ-KENYA-TANZANIA 

10 วนั เคนย่า แทนซาเนีย 
(The Great Migration… ชมความยิง่ใหญ่ของฤดูสัตว์อพยพ) 

 

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

179,900 บาท 

อรูชา - ภูเขาไฟโกรงโกโร – อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ – ไนโรบี – ทะเลสาบสีชมพูนากูรู  
อุทยานแห่งชาติมาไซมารา 

(ชมความยิ่งใหญ่ทางธรรมชาติ กับการย้ายถ่ินฐานของฝูงวิลเดอร์บีช นับล้านตัว) 
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10 วนั เคนย่า แทนซาเนีย 
(The Great Migration… ชมความยิง่ใหญ่ของฤดูสัตว์อพยพ) 
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10 วนั เคนย่า แทนซาเนีย 
25 ก.ค. / 9 ส.ค. 2562  กรุงเทพมหานคร 
 

22.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวยส์ แถว 
W เคาน์เตอร์ท่ี 14 - 15  

 (หมายเหตุ : ใหท่้านจดักระเป๋าเป้หรือกระเป๋าแบบยดืหยุน่ได ้(Soft shell) สาํหรับพกัคา้ง 3 คืนในแทนซาเนีย 
เน่ืองจากตอ้งมีบินเท่ียวบินภายใน ซ่ึงเป็นเคร่ืองบินเลก็ ไม่สามารถบรรจุกระเป๋าใบใหญ่ได ้

 
 

26 ก.ค. / 10 ส.ค. 2562  เคนย่า – ไนโรบี – คลิมินัจาโร – อรุชา – โกรงโกโร 
 

01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา่ โดยสายการบินเคนยา่ แอร์เวยส์ เท่ียวบิน KQ887 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 9 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบัจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ 
อาหารคํ่า ระหว่างเท่ียวบินสู่กรุงไนโรบี 

06.05น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบี (NBO) แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน KQ 434 
08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินไนโรบี (NBO) สู่สนามบินคิลิมนัจาโร (JRO) โดยเท่ียวบิน PW722 
09.00 น. เดินทางถึงสนามบินคิลิมนัจาโร (JRO) ปรเทศแทนซาเนีย  
 นาํท่านทาํวีซ่า On Arrival สาํหรับเขา้ประเทศแทนซาเนีย (กรุณาเตรียมเงินท่านละ 50 USD)  
 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 จากนั้นนาํท่านข้ึนรถจ๊ิป 4 WD แบบตะลุยซาฟารี สาํหรับการท่องสู่ผนืป่าแห่งแทนซาเนีย สาํหรับสนามบินคิลิ

มนัจาโร เป็นสนามบินท่ีเรียกไดว้่าอยู่ใกลก้บับริเวณเทือกเขาคิลิมนัจาโร หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอด
เขาคิลิมนัจาโร ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นภูเขาไฟยอดเด่ียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปแอฟริกา
อีกดว้ย มีความสูงกว่า 5,895 เมตร ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองอรุชา (Arusha) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) ซ่ึงถือเป็นฐานบญัชาการในการท่องซาฟารีในเขตภาคเหนือของแทนซาเนีย 
และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศแทนซาเนียอีกดว้ย นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีสามารถเห็นยอดเขา
เมรู หรือ Mt. Meru ท่ีสูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาคิลิมนัจาโร ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของ
ยอดเขาเมรู ก่อนนาํท่านเดินทางท่องสู่ผนืป่าซาฟารีใหญ่เซเรงเกติ (Serengeti) แห่งประเทศแทนซาเนีย นาํท่าน
ชมเมืองอรุชา เมืองท่ีเป็นแหล่งของพลอยแทนซาไนท์ อนัเป็นท่ีมาของช่ือประเทศแทนซาเนีย นาํท่านสู่
หมู่บา้นศิลปะวฒันธรรมของแทนซาเนีย (Cultural Village) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีการจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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พลอยของแทนซาเนีย ใหท่้านไดช้มวิถีชีวิตของชาวแทนซาเนีย อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั 
 (หมายเหตุ : กระเป๋าใบใหญ่จะจดัเก็บไวท่ี้เมืองอรุชา ใหท่้านเตรียมกระเป๋าเป้ สาํหรับพกัคา้ง 3 คืน) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่แหล่งสงวนพนัธุ์สัตวป่์าโกรงโกโร (Ngorogoro Conservation Area) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของแทนซาเนีย โกรงโกโร คือ ปล่องภูเขาไฟท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเขตอนุรักษ์ ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวนัตก 180 
กิโลเมตรจากเขตอรุชา (Arusha) เขตอนุรักษ์โกรงโกโรมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 6,480 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจาก
ระดบันํ้ าทะเล 1,020 – 3,578 เมตร องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยเูนสโก - UNESCO) ยกย่องให้เขตอนุรักษ์โกรงโกโรเป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ทางธรรมชาติ 
เมื่อปี ค.ศ. 1979 ภายในเขตอนุรักษ์โกรงโกโรประกอบดว้ยภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ทั้งท่ีราบ ท่ีราบสูง ทุ่ง
หญา้สะวนันา และป่าไม ้ไดรั้บการจดัตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์เม่ือปี ค.ศ. 1959 เพื่อให้เป็นเขตสาํหรับการใช้
ท่ีดินอยา่งเป็นระบบ และอยูใ่นการดูแลควบคุมอยา่งใกลชิ้ด โดยมีสตัวป่์านานาชนิดอาศยัอยู ่มีระบบนิเวศน์ท่ี
สมบูรณ์ และมีชนเผา่มาไซ (Maasai) ไดรั้บอนุญาตเขา้ไปทาํเกษตรกรรมและเล้ียงสตัวไ์ด ้ระหว่างทางท่านจะ
ไดช้มทศันียภาพอนัแปลกตา และหมู่มวลสตัวป่์านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ชา้ง ควายป่า ยรีาฟ มา้ลาย หรือสัตว์
นกัล่าต่างๆ วนัน้ีเรียกไดว้่าเป็นวนัแรกแห่งการเร่ิมกิจกรรมก่ึงๆเกมส์ไดร์ฟ ระหว่างการเดินทางจากเขตอรุชา
สู่ภูเขาไฟโกรงโกโร 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ngorongoro Serena Safari Lodge**** หรือเทียบเท่า  
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27 ก.ค. / 11 ส.ค. 2562 ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร – เกมส์ไดร์ฟ – อุทยานแห่งชาตเิซเรงเกต ิ(พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางลงไปชมสตัวต่์างๆในปากปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ซ่ึงเรียกไดว้่าท่ีสุดของซาฟารีในประเทศ

แทนซาเนีย (Game drive) จากปากปล่องภูเขาไฟลงไปจนถึงกน้ซ่ึงเป็นท่ีราบแบนๆนั้นค่อนขา้งสูงมากทีเดียว 
เหมือนมองจากภูเขาสูงๆลงไปยงัท่ีราบเชิงเขา แต่พอถึงกน้ปล่องแลว้จะไม่รู้สึกว่าทึบหรืออึดอดั เพราะท่ีน่ี
เป็นท่ีราบในปากปล่องภูเขาไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความกวา้งถึง 18 กิโลเมตร เน่ืองจากทางข้ึนท่ีสูงชนัทาํให้
สตัวต่์างๆในน้ีจะออกไปขา้งนอกไม่ได ้จึงทาํใหม้ีสตัวต่์างๆขยายพนัธุแ์ละอาศยัอยูม่ากมาย สาํหรับภูเขาโกรง
โกโร เป็นภูเขาไฟท่ีมีอายหุลายลา้นปี มีปล่องท่ีพ่นลาวาออกมาใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง มีสตัวต่์างๆอาศยัอยู่
มากมาย เช่น ฝงูวิลเดอร์บีช มา้ลาย กวางต่างๆ รวมทั้งสตัวน์กัล่าอยา่งเช่น สิงโต เป็นตน้ ในท่ีราบกลางปล่อง
ภูเขาไฟน้ียงัมีทะเลสาบหลายแห่ง ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องฝงูนกฟลามิงโกจ้าํนวนมากดว้ย ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร 
ซ่ึงก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายลา้นปีก่อน เป็นภูเขาลูกโดดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก บริเวณพ้ืนราบในปล่องกวา้ง
ใหญ่จนไม่อาจเห็นอีกฟากหน่ึงได ้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวต่์างๆจาํนวนมาก อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพสัตวป่์า
นานาชนิดไดต้ามอธัยาศยั 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Serengeti National Park)  ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดของ
แทนซาเนีย มีเน้ือท่ีครอบคลุมถึง 14,763 ตารางกิโลเมตร ไม่เพียงกวา้งใหญ่ท่ีสุดเท่านั้นแต่ยงัเป็นอุทยานท่ีมี
สัตวม์ากท่ีสุดด้วย นําท่านออกชมสัตวต่์างๆระหว่างทางสู่ท่ีพกั ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับความยิ่งใหญ่ของ
ธรรมชาติ ท่ีราบเซเรงเกติ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ“โกรงโกโร” เมื่อหลายลา้นปีมาแลว้ อุทยานแห่งชาติ
เซเรงเกติ (Serengeti National Park) ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศแทนซาเนียใน
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ทวีปแอฟริกาในปี ค.ศ. 1981 คาํว่า เซเรงเกติ มาจากคาํว่า ไซรินกิตู (Siringitu) ในภาษามาไซ หมายถึง 
"สถานท่ีซ่ึงแผน่ดินเคล่ือนท่ีตลอดกาล" ช่ือน้ีไดม้าเน่ืองจากความกวา้งใหญ่ท่ีดูเหมือนไม่มีท่ีส้ินสุดของท่ีราบ
แห่งน้ี และท่ีน่ีเป็นอุทยานท่ีท่านจะไดเ้ห็นการยา้ยถ่ินฐานของฝูงสัตว์ป่านับลา้นตัวท่ีรู้จกัในนาม “Great 
Migration” 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Serengeti Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

28 ก.ค. / 12 ส.ค. 2562 อุทยานแห่งชาตเิซเรงเกต ิ– The Great Migration 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านออกชมสตัวต่์างๆในทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ของเซเรงเกติ (Game Drive) ท่านอาจมีโอกาสเห็นฝูงสิงโต

กาํลงักินควายป่า หรือ วิลเดอร์บีช นอกจากน้ีเป็นช่วงท่ีท่านจะไดช้มการเดินทางของฝูงวิลเดอร์บีช มา้ลาย 
และสัตวป่์านานาชนิดนับลา้นตวัท่ีจะมีการยา้ยถ่ินฐานในแต่ละเดือนหรือท่ีเรียกว่า “The Great Migration” 
(ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Tour : ข้ึนบอลลูนในราคาท่านละ 500 USD ซ่ึงสามารถดูฝูงสัตวใ์นมุมสูง
แบบ Bird Eyes View ได)้ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าอศัจรรยข์องฝูงสัตวป่์า และทศันียภาพของภูมิ
ประเทศแห่งแทนซาเนีย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
 

บ่าย นาํท่านออกชมสตัวต่์อ (Game Drive) นอกจากฝงูสตัวกิ์นหญา้อยา่ง วิลเดอร์บีช มา้ลาย อิมพาล่า และอ่ืนๆแลว้ 
ท่านยงัจะไดช้มสัตวน์ักล่าต่างๆท่ีตามล่าหาอาหารดว้ย เช่น สิงโต เสือชีตา้ร์ หรือ เสือดาวอีกดว้ย ในท่ีราบ
เซเรงเกติน้ี มีสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอาศยัอยูก่ว่า 3 ลา้นตวันบัตั้งแต่ สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีกว่า 415 ประเภทจาก
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หนูแคระตวัจ๋ิวไปจนถึงชา้งป่าแอฟริกาท่ีเป็นสัตวบ์กใหญ่ท่ีสุดในโลก สัตวเ์ล้ือยคลาน และจระเข ้168 ชนิด 
กบกบัคางคกอีก 163 พนัธุ ์ปลานํ้ าจืดเกิน 1,000 ชนิด และนกนานาชนิดกว่า 1,500 สายพนัธุ ์ทั้งนกกระจาบตวั
เลก็เท่าหวัแม่มือ จนถึงนกใหญ่ท่ีสุดในโลกอยา่งนกกระจอกเทศ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจแบบ
เต็มอ่ิมก่อนเดินทางกลบัในวนัรุ่งข้ึน 

  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Serengeti Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 
29 ก.ค. / 13 ส.ค. 2562 เซเรงเกต ิ– อรุชา – ไนโรบ ี
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั ก่อนนาํท่านเช็คเอาทเ์ดินทางสู่สนามบินเพ่ือข้ึนเคร่ืองบินเลก็ 
 11.00 น.  นาํท่านข้ึนเคร่ืองบินเลก็ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ สู่ เมืองอรุชา 
 ท่านอาจมีโอกาสไดเ้ห็นการอพยพของสตัวจ์ากมุมสูง 
12.30 น. เดินทางถึงเมืองอรุชา นาํท่านรับกระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  นาํท่านเยี่ยมชมไร่กาแฟ (Coffee Plant) อนัมีช่ือเสียงของประเทศแทนซาเนีย ให้ท่านไดมี้โอกาสล้ิมรสชาติ
ของกาแฟแทนซาเนียอนัเล่ืองช่ือ และชมกรรมวิธีการผลิตกาแฟ พร้อมทั้งให้ท่านไดเ้ก็บภาพทศันียภาพไร่
กาแฟแห่งภูมิภาคแอฟริกา 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 

17.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน คิลิมนัจาโร 
20.15 น. ออกเดินทางจากสนามบิน คิลิมนัจาโร สู่สนามบินไนโรบี  
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบี นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Lazizi Premier Hotel / Crown Plaza Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า 
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30 ก.ค. / 14 ส.ค. 2562 เคนย่า – ทะเลสาบนากูรู (ชมทะเลสาบแห่งนกฟลามงิโก้) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินากูรู (Nakuru National Park) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ช.ม.) ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเล็กท่ีสุดในสาธารณรัฐเคนย่า  มีพ้ืนท่ีประมาณ 582,650 
ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดว้ยภูเขาและเป็นป่า พุ่มไม ้และ หนองนํ้ าท่ีเป็นส่วนของทะเลสาบ มีสมญา
นามวา่ ทะเลสาบสีชมพู เน่ืองจากเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก ้(Flamingo Bird) ในช่วงกรกฎาคมถึง
ตุลาคม จะพบนกฟลามิงโกสี้ชมพูนบัแสนตวัในทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งในเขตน้ียงัเป็นแหล่งอนุรักษ์พนัธุ์
แรดดาํ และแรดขาวท่ีใกลสู้ญพนัธุ ์ทั้งยงัเป็นถ่ินท่ีอยูข่องเสือดาว สตัวส์าํคญัท่ีหาชมไดย้าก 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย นาํท่านชมทะเลสาบนากูรู (Naguru Lake) ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรูในเขตริฟท์วลัเล่ย ์
หรือเขตท่ีราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนยา่ บริเวณแห่งน้ีในสมยัก่อนเป็นภูเขาไฟท่ีมีแร่ธาตุท่ีอุดม
สมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ และมีสาหร่ายแกมเขียวทาํใหเ้กิดสารอินทรียมี์กล่ินเหม็น และเป็นฟองบางคร้ังก็
ถูกเรียกว่า Soda Lake และเน่ืองจากนํ้ าในทะเลสาบแห่งน้ี มีความลึกเพียงไม่ก่ีเมตรและเต็มไปดว้ยสาหร่าย
อนัเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก ้จึงทาํให้ทะเลสาบแห่งน้ีมีนกฟลามิงโกน้ับแสนตวั หากมองจากท่ี
สูงจะเห็นเป็นสีชมพู นอกจากนกฟลามิงโกแ้ลว้ บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั
ของนกชนิด ต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพนัธุ ์จึงถือเป็นแหล่งดูนกท่ีสาํคญัอีก แห่งหน่ึงของโลก จากนั้นนาํ
ท่านทาํกิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลงัคาตะลุยป่าเพ่ือตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมาย
ของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเคนย่า คือ สิงโต เสือดาว แรด ชา้ง และ ควายป่า ท่ีใชชี้วิตอยู่ตาม ธรรมชาติ 
นอกจากน้ี เรายงัสามารถท่ีจะชมสตัวอ่ื์นๆ ท่ีหาดูไดย้ากจากธรรมชาติแห่งน้ี อาทิเช่น ยีราฟ กวาง มา้ลาย 
ลิงบาบูน และหมูป่า  

 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Lake Nakuru Sopa Lodge **** หรือเทียบเท่า 
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31 ก.ค. / 15 ส.ค. 2562 มาไซมารา (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา หัวใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า การเดินทางในเชา้

วนัน้ีค่อนขา้งไกล และถนนหนทางค่อนขา้งสมบุกสมบนั มีโอกาสผ่านหมู่บา้นและเมืองเล็กเมืองน้อยหลาย
เมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซตอ้นฝูงววัไปตามทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ พูดถึง
ฐานะของชาวมาไซว่ารํ่ ารวยแค่ไหน จะวดักนัจากจาํนวนววัว่ามีมากน้อยเท่าไร และชาวมาไซยงักินเลือดววั
สดๆ ผสมกบันมววัเป็นอาหาร นยัว่าช่วยทาํใหร่้างกายแข็งแรงบึกบึน  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค  
 

บ่าย นาํท่านทาํกิจกรรม (Game Drive) ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซ่ึงไดช่ื้อว่ามีสตัวใ์หดู้มากชนิดท่ีสุดในเคนยา่ 
อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเคนยา่ ถือเป็นผนืป่าผนืเดียวกบัอุทยานแห่งชาติ 
เซเรงเกติ (Serengeti National Park) ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของอุทยาน
แห่งชาติมาไซมารานั้นมีขนาดเลก็นิดเดียวเม่ือเทียบกบัเซเรงเกติ เพราะมีเน้ือท่ีเพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร  

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mara Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
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1 ส.ค. / 16 ส.ค. 2562 มาไซมารา  
 

 นาํท่านออกชมสตัวแ์ละสมัผสับรรยากาศของอุทยานแห่งชาติมาไซมาราในช่วงเชา้ตรู่ (Early Morning Game 
Drive) ใหท่้านสมัผสัทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตวบ์างชนิดท่ีออกหากินในตอนเชา้ตรู่  และสัตวท่ี์กลบั
จากการล่าเหยือ่ในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตยข้ึ์นท่ามกลางธรรมชาติ 

 

10.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านออกชมสตัวใ์นอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผา่นกิจกรรม (Game Drive) ซ่ึงไดช่ื้อว่ามีสตัวใ์หดู้มากชนิด

ท่ีสุดในเคนยา่ โดยเฉพาะในช่วงน้ีซ่ึงเป็นฤดูกาลอพยพยา้ยถ่ินเพ่ือหาแหล่งอาหาร ซ่ึงเป็นช่วงท่ีท่านจะไดเ้ห็น
ฝงูวิลเดอร์บีช จาํนวนนับลา้นตวั และมา้ลายกว่า 5 แสนตวั รวมทั้งสัตวอ่ื์นๆอีกมากมาย จุดท่ีน่าชมท่ีสุดใน
อุทยานฯ คือ ริมฝ่ังแม่นํ้ ามารา เพราะจะมีสัตวข์า้มไปขา้มมามากมาย ทาํให้เห็นการล่าของสัตวเ์ป็นประจาํ 
โดยเฉพาะเป็นเหยือ่อนัโอชะของจระเข ้รถจะขบัไปตามจุดต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อคน้หาสัตวต่์างๆ ตามท่ี
อยากพบเห็น ถา้โชคดีอาจพบฝงูสิงโต เสือชีตา้ส์ ฮิปโปฝงูใหญ่ หรือแมก้ระทัง่หน่ึงใน Big Five ท่ีหายากนั่น
คือ เสือดาว  

  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค  
 

บ่าย นาํท่านเฝ้าดูฝงูวิลเดอร์บีช ท่ีกาํลงัจะขา้มแม่นํ้ า รวมทั้งสตัวต่์างๆท่ีหากินอยูริ่มแม่นํ้ ามารา ให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ความน่าพิศวงทางธรรมชาติในการยา้ยถ่ินฐานของสตัวป่์าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mara Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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2 ส.ค. / 17 ส.ค. 2562 มาไซมารา – ไนโรบี – กรุงเทพ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงไนโรบี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์สอง
ขา้งทาง ตลอดจนสัตวป่์าท่ีมกัจะออกมาโชว์ตวัให้เห็นตลอดสองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็น มา้ลาย ฝูงอิมพาลา 
ยรีาฟ เป็นตน้ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box 
 

บ่าย นาํท่านชอ้ปป้ิงของฝาก ณ ร้านขายส้ินคา้พ้ืนเมืองนาํท่านผา่นชมตวัเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนยา่ 
เป็นเมืองท่ีทนัสมยั งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยดว้ยผงัเมืองท่ีดีท่ีสุดในแอฟริกาตะวนัออก  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารแบบ Carnivore 
 

21.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินไนโรบี เพื่อเชคอิน 
23.59 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนยา่ แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี KQ 886  
 สายการบินมีบริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ระหว่างเท่ียวบิน 
 
3 ส.ค. / 18 ส.ค. 2562  กรุงเทพฯ 
 

13.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั เคนย่า แทนซาเนีย 
(The Great Migration… ชมความยิง่ใหญ่ของฤดูสัตว์อพยพ) 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 179,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 23,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 175,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าตัว๋ออกท่านละ 30,000 

ชั้น Business Class เพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000 – 100,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  19 ตุลาคม 2561) ** 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเคนยา่ แอร์เวยส์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

เท่ียวบินภายใน (เคร่ืองบินเลก็) นํ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 15 ก.ก. เท่านั้น กรุณาเตรียมกระเป๋าเป้แบบ Backpack ไปดว้ย 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าวีซ่าประเทศเคนยา่ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าประเทศแทนซาเนีย ท่านละ 50 USD (Visa on arrival) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํใหท่้านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 12 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การลา่ชา้ของสายการบิน  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  หากท่านถูกปฎิ
เสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทัวร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย กรณีกระเป๋าใบเล็ก 
(Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์น
ส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารย่ืนวีซ่าประเทศเคนย่า 
ใช้เวลาประมาณ 5-7 วนัท าการ 

 
1. หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต ํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้เหลือมากกว่า 6 หนา้    
2. รูปถ่ายสี ปัจจุบนั (พ้ืนหลงัสีขาว) ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป  
3. หนงัสือรับรองการทาํงาน (ออกเป็นภาษาองักฤษ) 
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สมุดวคัซีนฉีดไขเ้หลือง เล่มจริง   

หมายเหตุ  
**กรณผีู้เดนิทางอายไุม่ถงึ 18 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกบับิดามารดาจะต้องมหีนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทางไป 
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ** 
 

หมายเหตุ วซ่ีาแทนซาเนีย เป็นวซ่ีา on arrival (ค่าวซ่ีาประมาณ 50 USD) 
 

การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลือง การไปเท่ียวประเทศในทวีปแอฟริกาจะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลืองก่อนเดินทางตามกฎ
การเขา้เมืองของประเทศในแถบนั้น โดยตอ้งนาํสาํเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีด
ก่อนเดินทางประมาณ 10 วนั สามารถไปฉีดไดท่ี้หน่วยบริการวคัซีน 
 
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199  
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167  
3. ศูนยว์ณัโรค เขต 10 โทร. 053-206-484  
 

*****ราคาวคัซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวคัซีนคร้ังหน่ึงจะมีระยะป้องกนัโรคไขเ้หลืองได ้10 ปี ***** 
ทางหน่วยบริการ จะใหเ้ป็นหนงัสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซ่ึงผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติดตวัไปดว้ย******



 

 

 

EHC-10D-KQ-KENYA-TANZANIA 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 

10 วนั เคนย่า แทนซาเนีย 
(The Great Migration… ชมความยิง่ใหญ่ของฤดูสัตว์อพยพ) 

 

ราคาทวัร์ 179,900 บาท    25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562  
 9 – 18 สิงหาคม 2562 

 ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์................................. ........................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 


