
 

 

 

10 วนั ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เคนย่า 
ชมน า้ตกทีย่าวทีสุ่ดในโลก “น า้ตกวคิตอเรีย”  

 

 
 

มิถุนายน – ตุลาคม 2562 

179,900 บาท 

ซิมบับเว – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – น ้าตกวคิตอเรีย (ซิมบับเว) – บอสวานา – โชเบ้  
 ล่องเรือแม่น ้าซิมเบซี – Game Drive  – ลฟิวิง่สโตน (แซมเบีย) – น ้าตกวคิตอเรียฝ่ังแซมเบีย   

เคนย่า – ทะเลสาบนากรูู – มาไซมารา – ไนโรบี 
 
 

20-29 มิ.ย./ 23 ก.ค. – 1 ส.ค. / 8-17 ส.ค./ 12-21 ก.ย. / 10 – 19 ตค./ 17-26 ต.ค. 2562 
 



 

 

 

10 วนั ซิมบบัเว – แซมเบีย – บอสวานา – เคนย่า 
วนัแรก  กรุงเทพมหานคร 
 

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

วนัทีส่อง เคนย่า – ลฟิวิง่สโตน (แซมเบีย) – น า้ตกวคิตอเรีย (แซมเบีย)  
 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา่ โดยสายการบินเคนยา่ แอร์เวยส์ เท่ียวบิน KQ861 (ใชเ้วลาบินประมาณ 
9 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่า 
ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงไนโรบี 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบี (NBO) แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน KQ 782 
07.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินไนโรบี (NBO) สู่สนามบินลิฟวิง่สโตน (LVI) โดยเท่ียวบิน KQ782  
09.50 น. เดินทางถึงสนามบินลิฟวิง่สโตน (LVI) ประเทศแซมเบีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่น ้ าตกวิคตอเรีย (Victoria Falls) ฝ่ังแซมเบีย เพื่อชมน ้ าตกท่ีส าคญัและสวยงามอีก 2 แห่งซ่ึงอยู่
ฝ่ังแซมเบีย คือ น ้ าตก Armchair Falls ซ่ึงเป็นจุดท่ีน ้ าตกมีความสูงเป็นอนัดบัสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 
101 เมตร อีกแห่งหน่ึงคือ น ้าตก Eastern Cataract ซ่ึงสวยงามไม่แพจุ้ดอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั การเดินชมน ้ าตกจะตอ้ง
เปียกจากละอองน ้ า และฝนท่ีอาจตกไดต้ลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเส้ือกนัฝนท่ีมีฮูด้ (ทางบริษทั มีบริการ
เส้ือกนัฝนใหลู้กคา้ทุกท่าน) ร่ม ติดตวัไปดว้ยและอยา่ลืมถุงหรือกระเป๋ากนัน ้าส าหรับกลอ้งต่างๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ Boma ซ่ึงเป็นภตัตาคารอาหารพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียงสัมผสับรรยากาศและล้ิมลอง
อาหารในแบบแอฟริกนั 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Avani Hotel **** หรือเทยีบเท่า  



 

 

 

 

วนัทีส่าม พพิธิภัณฑ์ ลฟิวิง่สโตน – บอสวานา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 อิสระให้ท่านไดช้มน ้ าตกวิคตอเรียในช่วงเช้า หรือท่านจะเลือกซ้ือ (Optional Tour นัง่เฮลิคอปเตอร์จากมุมสูง)

(Helicopter tour 15 mins) ให้ท่านไดช้มทศันียภาพของแผงน ้ าตกวิคตอเรีย ท่ีเรียกไดว้า่เป็นน ้ าตกท่ีกวา้งท่ีสุดใน
โลก และเป็น 1 ใน 3 น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกอีกด้วย ได้เวลาน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลิฟวิ่งสโตน 
(Livingstone Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บเร่ืองราวการคน้พบน ้ าตกวคิตอเรียโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน จากนั้น
น าท่านเท่ียวชมเมืองลิฟวิง่สโตน ชมวถีิชีวติของชาวแซมเบีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) หลงัผา่นพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและผ่านพรมแดนแล้ว น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National park) เป็นอุทยาน
แห่งชาติท่ีดีท่ีสุดและไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว เขา้มาท่องป่าดูสัตวแ์บบซาฟารี มีพื้นท่ีประมาณ 10,698 
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในบอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตวใ์หญ่นานาชนิด เช่น ฝูงชา้งป่าท่ีมีกว่า 
60,000 เชือก, ฝงูควายป่า, มา้ลาย และสัตวน์กัล่าอยา่ง สิงโต, เสือดาว, เสือชีตา้ และไฮยน่ีาลายจุด ส าหรับท่านท่ี
ช่ืนชอบการดูนก ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพนัธ์ุ ซ่ึงสัตวป่์าท่ีน่ีมีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรี
ตามธรรมชาติ   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Mowana Safari Lodge **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari – Game Drive  - ซิมบับเว – ล่องเรือ Sun Downer Cruise 
 น าท่านออกชมสัตวแ์ละสัมผสับรรยากาศของอุทยานโชเบในช่วงเชา้ตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่าน

สัมผสัทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตวบ์างชนิดท่ีออกหากินในตอนเชา้ตรู่ และสัตวท่ี์กลบัจากการล่าเหยื่อใน
ตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตยข้ึ์นท่ามกลางธรรมชาติ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  

 น าท่านชมสัตวป่์าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่น ้ าโชเบ (Boat Safari) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องสัตว์
ป่านานาชนิด ท่ีมาด่ืมน ้ าในแม่น ้ าโชเบ สัตวป่์าท่ีสามารถเห็นไดม้ากในแถบน้ีคือ ฮิปโป จระเข ้ชา้ง และ นกกิน
ปลานานาชนิด ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจของสัตวป่์านานาชนิดท่ีอาศยัในแม่น ้ าโชเบ น าท่านส่อง
สัตวแ์ละคน้หา Big Five ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดนัน่คือ การส่องสัตวใ์หญ่ 5 ชนิด หรือท่ีรู้จกัใน



 

 

 

นาม Big Five สนุกสนานไปกบัการชมสัตวป่์ามากมาย ทั้งชา้ง สิงโต ควายป่า ยีราฟ มา้ลาย ควายป่า กวางชนิด
ต่างๆ โดยเฉพาะ ซาเบิล ท่ีมีเขาอนัสวยงาม และนกต่างๆมากมาย โดยเฉพาะนกเงือก ท่ีม่ีเฉพาะในป่าท่ีอุดม
สมบูรณ์แบบน้ีเท่านั้น ท่านยงัจะไดช้มตน้ไม ้ประหลาด เบาบบั พนัธ์ุอฟัริกาท่ีมีในอุทยานแห่งน้ีดว้ย อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพคามประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่พรมแดนประเทศซิมบบัเว (Zimbabwe) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่าน
ล่องเรือแม่น ้ าซิมเบซี (Sun Downer Cruise)  ชมความงดงามของแม่น ้ าแซมเบซี ซ่ึงเป็นแม่น ้ าใหญ่เป็นอนัดบั
สองของทวปีแอฟริกา ซ่ึงไหลผา่น 2 ประเทศคือ แซมเบีย กบัซิมบบัเว ตวัแม่น ้ าแซมเบซีนั้นใสสะอาด แมว้า่จะ
ดูสีคล ้ า และยงัเป็นท่ีอยู่ของสัตวน์านาชนิดทั้ง จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองขา้งทางท่ีเรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็น
ธรรมชาติ ท่ีเป็นป่าใหญ่ มีทั้งตน้ไมใ้หญ่นอ้ย และสัตวป่์าโผล่มาให้เห็นเป็นคร้ังคราวดว้ย มีทั้งโขลงชา้ง ยีราฟ 
ฮิปโป ฯลฯ และพิเศษท่านจะไดช้มพระอาทิตยต์กอนัสวยงาม จากบนเรือดว้ย 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Victoria Fall Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 
 

วนัที่ห้า น า้ตกวคิตอเรียซิมบับเว – ไนโรบี (เคนย่า) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสู่น ้ าตกวิคตอเรียฝ่ังซิมบบัเว (Victoria Falls) หรือในช่ือทอ้งถ่ินว่า โมซิ-โอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya; 

แปลวา่ ควนัท่ีส่งเสียงร้องค าราม) ตั้งอยูบ่ริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย และ ประเทศซิมบบัเว เป็นน ้ าตกท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกคน้พบคร้ังแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซ่ึงเป็นผูต้ ั้งช่ือ
น ้ าตกน้ีเพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย น ้ าตกวิกตอเรียเกิดจากแม่น ้ าซัมเบซีซ่ึงเป็นแม่น ้ ากั้น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B5


 

 

 

พรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึก น ้ าตกมีขนาดกวา้งกวา่ 1690 เมตร สูงประมาณ 60-100 เมตร น ้าตก
วกิตอเรียสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนยอ่ย ไดแ้ก่ น ้าตกปีศาจ น ้าตกหลกั น ้ าตกสายรุ้ง และน ้ าตกตะวนัออก ไอน ้าจาก
น ้ าตกวิกตอเรียสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทาง 20 กิโลเมตร น ้ าตกวิกตอเรียได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบนัน ้ าตกวิกตอเรียเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งสร้างรายไดท่ี้ส าคญัของประเทศแซมเบีย
และประเทศซิมบบัเว อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพน ้าตกวคิตอเรียแบบเตม็อ่ิม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าทา่นกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อพกัผอ่นอิริยาบถ และเตรียมเชคเอาทเ์พื่อเดินทางสู่ประเทศเคนยา่ ในช่วงบ่าย 
 น าท่านเดินทางสู่ตลาด Elephant Walk Shopping ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินวิคตอเรีย 
18.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินวคิตอเรีย (VFA) สู่ สนามบินไนโรบี (NBO) ประเทศเคนยา่ 
 สายการบินมีบริการอาหารบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 
22.05 น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบี 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Lazizi Premier Hotel / Crown Plaza Airport Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที่หก เคนย่า – ทะเลสาบนากูรู (ชมทะเลสาบแห่งนกฟลามิงโก้) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินากูรู (Nakuru National Park) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ช.ม.) ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเล็กท่ีสุดในสาธารณรัฐเคนยา่ มีพื้นท่ีประมาณ 582,650 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบไปดว้ยภูเขาและเป็นป่า พุ่มไม ้และ หนองน ้ าท่ีเป็นส่วนของทะเลสาบ มีสมญานามว่า ทะเลสาบสี
ชมพู เน่ืองจากเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก ้(Flamingo Bird) ในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม จะพบนกฟ
ลามิงโกสี้ชมพูนบัแสนตวัในทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งในเขตน้ียงัเป็นแหล่งอนุรักษพ์นัธ์ุแรดด า และแรดขาวท่ี
ใกลสู้ญพนัธ์ุ ทั้งยงัเป็นถ่ินท่ีอยูข่องเสือดาว สัตวส์ าคญัท่ีหาชมไดย้าก 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านชมทะเลสาบนากูรู (Naguru Lake) ตั้งอยูภ่ายในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรูในเขตริฟทว์ลัเล่ยห์รือ
เขตท่ีราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณแห่งน้ีในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟท่ีมีแร่ธาตุท่ีอุดม
สมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ และมีสาหร่ายแกมเขียวท าใหเ้กิดสารอินทรียมี์กล่ินเหม็น และเป็นฟองบางคร้ังก็ถูก
เรียกวา่ Soda Lake และเน่ืองจากน ้ าในทะเลสาบแห่งน้ี มีความลึกเพียงไม่ก่ีเมตรและเต็มไปดว้ยสาหร่ายอนั
เป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก ้จึงท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีมีนกฟลามิงโกน้บัแสนตวั หากมองจากท่ีสูงจะ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1989


 

 

 

เห็นเป็นสีชมพู นอกจากนกฟลามิงโกแ้ลว้ บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของนก
ชนิด ต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพนัธ์ุ จึงถือเป็นแหล่งดูนกท่ีส าคญัอีก แห่งหน่ึงของโลก จากนั้นน าท่านท า
กิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมายของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเคนยา่ คือ สิงโต เสือดาว แรด ชา้ง และ ควายป่า ท่ีใชชี้วติอยูต่าม ธรรมชาติ นอกจากน้ี 
เรายงัสามารถท่ีจะชมสัตวอ่ื์นๆ ท่ีหาดูไดย้ากจากธรรมชาติแห่งน้ี อาทิเช่น ยีราฟ กวาง มา้ลาย ลิงบาบูน และ
หมูป่า  

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Lake Nakuru Sopa Lodge **** หรือเทยีบเท่า 

  
วนัทีเ่จ็ด มาไซมารา (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา หวัใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนยา่ การเดินทางในเชา้วนัน้ี

ค่อนขา้งไกล และถนนหนทางค่อนขา้งสมบุกสมบนั มีโอกาสผา่นหมู่บา้นและเมืองเล็กเมืองนอ้ยหลายเมือง เม่ือ
เขา้เขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผา่มาไซตอ้นฝูงววัไปตามทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ พูดถึงฐานะของชาวมา
ไซวา่ร ่ ารวยแค่ไหน จะวดักนัจากจ านวนววัวา่มีมากนอ้ยเท่าไร และชาวมาไซยงักินเลือดววัสดๆ ผสมกบันมววั
เป็นอาหาร นยัวา่ช่วยท าใหร่้างกายแขง็แรงบึกบึน  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค  
 

บ่าย น าท่านท ากิจกรรม (Game Drive) ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีสัตวใ์ห้ดูมากชนิดท่ีสุดในเคนย่า 
อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเคนย่า ถือเป็นผืนป่าผืนเดียวกบัอุทยานแห่งชาติ 
เซเรงเกติ (Serengeti National Park) ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของอุทยาน
แห่งชาติมาไซมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเม่ือเทียบกบัเซเรงเกติ เพราะมีเน้ือท่ีเพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร  



 

 

 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Mara Serena Safari Lodge **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
วนัทีแ่ปด มาไซมารา  
 

 น าท่านออกชมสัตวแ์ละสัมผสับรรยากาศของอุทยานแห่งชาติมาไซมาราในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game 
Drive) ให้ท่านสัมผสัทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตวบ์างชนิดท่ีออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตวท่ี์กลบัจาก
การล่าเหยือ่ในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตยข้ึ์นท่ามกลางธรรมชาติ 

 

10.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านออกชมสัตวใ์นอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผ่านกิจกรรม (Game Drive) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีสัตวใ์ห้ดูมากชนิด

ท่ีสุดในเคนยา่ โดยเฉพาะในช่วงน้ีซ่ึงเป็นฤดูกาลอพยพยา้ยถ่ินเพื่อหาแหล่งอาหาร ซ่ึงเป็นช่วงท่ีท่านจะไดเ้ห็นฝูง
วลิเดอร์บีช รวมทั้งสัตวอ่ื์นๆอีกมากมาย จุดท่ีน่าชมท่ีสุดในอุทยานฯ คือ ริมฝ่ังแม่น ้ ามารา เพราะจะมีสัตวข์า้มไป
ขา้มมามากมาย ท าให้เห็นการล่าของสัตวเ์ป็นประจ า โดยเฉพาะเป็นเหยือ่อนัโอชะของจระเข ้รถจะขบัไปตามจุด
ต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อคน้หาสัตวต่์างๆ ตามท่ีอยากพบเห็น ถา้โชคดีอาจพบฝูงสิงโต เสือชีตา้ส์ ฮิปโปฝูงใหญ่ 
หรือแมก้ระทัง่หน่ึงใน Big Five ท่ีหายากนัน่คือ เสือดาว  

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค  



 

 

 

 

บ่าย น าท่านเฝ้าดูฝูงวิลเดอร์บีช ท่ีก าลงัจะขา้มแม่น ้ า รวมทั้งสัตวต่์างๆท่ีหากินอยู่ริมแม่น ้ ามารา ให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ความน่าพิศวงทางธรรมชาติในการยา้ยถ่ินฐานของสัตวป่์าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Mara Serena Safari Lodge **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 
วนัทีเ่ก้า มาไซมารา – ไนโรบี – กรุงเทพ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงไนโรบี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์สอง
ขา้งทาง ตลอดจนสัตวป่์าท่ีมกัจะออกมาโชวต์วัให้เห็นตลอดสองขา้งทาง ไม่วา่จะเป็น มา้ลาย ฝูงอิมพาลา ยีราฟ 
เป็นตน้ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box 
 

บ่าย น าท่านช้อปป้ิงของฝาก ณ ร้านขายส้ินคา้พื้นเมืองน าท่านผา่นชมตวัเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า 
เป็นเมืองท่ีทนัสมยั งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยดว้ยผงัเมืองท่ีดีท่ีสุดในแอฟริกาตะวนัออก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบ Carnivore 
 

21.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินไนโรบี เพื่อเชคอิน 
23.59 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนยา่ แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี KQ 886  
 สายการบินมีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 
วนัทีสิ่บ  กรุงเทพฯ 
 

13.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 

 
 
 



 

 

 

10 วนั ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เคนย่า 
ราคาทวัร์ 179,900 บาท : 20-29 มิ.ย./ 23 ก.ค. – 1 ส.ค. / 8-17 ส.ค./ 12-21 ก.ย. / 10 – 19 ตค./ 17-26 ต.ค. 2562 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ม.ิย. – ต.ค. 2562 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 179,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 27,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 175,900 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัเงินคืน (BKK- NBO- LVI//VFA-NBO-BKK) 25,000 

ชั้น Business Class เพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(บิน โดย ET เท่านั้น) (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000 – 100,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  21 ธนัวาคม 2561) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน ET (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าวซ่ีาทุกประเทศ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 



 

 

 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 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 หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ 
ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ได้
หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
 



 

 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่
เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลด
ของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารย่ืนวซ่ีา 
หลกัฐานการท าวซ่ีาประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศเคนย่า 

 
1. ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้เหลือมากกวา่ 6 หนา้  (กรุณา สแกนสีเท่าน้ัน) 
2. รูปถ่ายสี (พื้นหลงัสีขาว) รูปปัจจุบนัขนาด 3.5 x 4.5 cm (กรุณา สแกนสีเท่าน้ัน) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น  
 
หมายเหตุ  
**กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกบับิดามารดาจะต้องมีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทางไป 
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ และต้องแปลภาษาองักฤษ พร้อมประทบัตรารับรองจากกรมการกงสุล รวมถึงต้องแปลสูติบัตร
เกดิเป็นภาษาองักฤษ พร้อมประทบัตรารับรอง โดยกระทรวงการต่างประเทศ สามารถขอประทบัตราแปลเอกสารได้ที ่
กรมการกงสุล แจ้งวฒันะ*** 
 
การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลือง การไปเท่ียวประเทศในทวีปแอฟริกาจะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลืองก่อนเดินทางตามกฎการ
เขา้เมืองของประเทศในแถบนั้นโดยตอ้งน าส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดก่อน
เดินทางประมาณ 10 วนั สามารถไปฉีดไดท่ี้หน่วยบริการวคัซีน 
 
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวถีิ เขต ราชเทว ี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 บาทต่อเขม็ การฉีดวคัซีนคร้ังหน่ึงจะมีระยะป้องกนัโรคไขเ้หลืองได ้10 ปี ***** 
ทางหน่วยบริการ จะใหเ้ป็นหนงัสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซ่ึงผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติดตวัไปดว้ย******



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

10 วนั ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เคนย่า 
ชมน า้ตกทีย่าวทีสุ่ดในโลก “น า้ตกวคิตอเรีย”  

 

ราคาทวัร์ 179,900 บาท   20-29 ม.ิย. 2562  23 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562  8-17 ส.ค. 2562 
 12-21 ก.ย.2562   10 – 19 ต.ค. 2562  17-26 ต.ค. 2562 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 
      

      

      

      

      

 


