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  The Great Kenya Safari 

8 วนั 5 คนื 

     โดยสายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลน ์(ET) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

ราคาเร ิม่ตน้   99,900.- 
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• เยอืน 2 สดุยอดของอทุยานแหง่ชาตใินการการสอ่งสตัว ์ท ัง้แอมโบเซลี ่(Amboseli National Park), 

มาไซ มารา่ (Masai Mara)  

• เต็มอิม่กบักจิกรรมสอ่งสตัว ์(Game Drive) ถงึ 5 คร ัง้ ตามลา่หา Big 5 และรวมถงึตัวละครในเรือ่ง 

Lion King อาทเิชน่ Timo (เมยีรแ์คต Meerkat), Pumba (หมปู่า Wild boar), Rafiki (ลงิ

บาบูน Baboon), Sensi , Bunsai and Ed (สุนขัป่าไฮยนีา่ Hyena) 

• ลอ่งเรอืชมฮปิโปโปเตมสั (Hippopotamus) และนกนานาชนดิทีท่ะเลสาบไนวาชา (Lake 

Naivasha) 

• ชมฝูงนกฟลามงิโก (Flamingo) นบัหมืน่นบัแสนตวัทีอ่ทุยานแหง่ชาตโิบโกเรยี (Lake 

Bogoria) 

• เยีย่มชมหมูบ่า้นชมเผา่มาไซ มารา่ (Masai mara Village)  ชนเผา่ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดแหง่หนึง่ของ

ประเทศเคนยา่ 

• สะสมไมล ์STAR ALLIANCE ได ้100% 

 

 
 

***ช่วงฤดสูตัวอ์พยพ (Migration) เร ิม่ประมาณเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนตลุาคม เป็นประจ าทุกปี  

และการพบเจอสตัวต์า่งๆ ข ึน้อยูก่บัหลายๆปจัจยั เช่น สภาพอากาศ ช่วงฤดกูาร ***  

 
 
 

         ก าหนดการเดนิทาง          
  
วนัที ่ 12-19 ต.ค. 61 99,900.- 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  

หรอืเทยีบเทา่  

1 กรุงเทพฯ – แอดดสิอาบาบา X X ✈  

2 
แอดดสิอาบาบา – ไนโรบ ี– อุทยานแห่งชาตแิอมโบเซลี ่–  

ชมววิภเูขาคลีมีันจาโร 
✈ O O 

AMBOSELI SOPA 
LODGE 

3 แอมโบเซล ี– Game Drive 1 – ลอ่งเรอืทะเลสาบไนวาชา O O O 
LAKE NAIVASHA 
SOPA LODGE 

4 ไนวาชา – ทะเลสาบโบโกเรยี – ชมนกฟลามงิโก ้– ไนวาชา O O O 
LAKE NAIVASHA 
SOPA LODGE 

5 ไนวาชา – อุทยานแห่งชาตมิาไซมาร่า – Game Drive 2 O O O ASHNIL MARA CAMP  

6 
อุทยานแห่งชาตมิาไซมารา่ – Game Drive 3,4 –  

หมู่บา้นมาไซ มารา่ 
O O O 

ASHNIL MARA CAMP 

7 
อุทยานแห่งชาตมิาไซมารา่ – ไนโรบ ี– ศนูยอ์นุรักษ์พันธุย์รีาฟ – 

สนามบนิ - กรุงเทพฯ 
O O  ✈  

8 แอดดสิอาบาบา – กรุงเทพฯ ✈ ✈   

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – แอดดสิอาบาบา 

22.30 น.

  
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร ์U สายการ

บนิเอธโิอเปียแอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที ่2: แอดดสิอาบาบา – ไนโรบ ี– อุทยานแหง่ชาตแิอมโบเซลี ่– ชมววิภูเขาคลิมินัจาโร 

00.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงแอดดสิอาบาบา (Addis Ababa) ประเทศเอธโิอเปีย (Ethiopia) 

โดยสายการบนิเอธโิอเปียแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ET 629 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิแอดดสิอาบาบา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง   

08.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไนโรบ ี(Nairobi) ประเทศเคนยา่(Kenya)  โดยเทีย่วบนิ ET 302 

10.25 น. ถงึสนามบนินานาชาตโิจโม เคนยตัตา (Jomo Kenyatta International Airport) กรงุไนโรบ ี

(Nairobi) ประเทศเคนย่า (Kenya) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูก่รุงไนโรบเีพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านออกเดนิทางโดยรถ 4WD แบบตะลุยซาฟารี น่ังคันละประมาณ 7 ท่าน ไปยังอุทยาน

แหง่ชาตแิอมโบเซลี ่(Amboseli National Park) ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ใน

เคนย่า มีอาณาเขตตดิกับประเทศแทนซาเนยี(Tanzania) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 392 ตาราง

กโิลเมตร ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาคลีมีนัจาโร (Mt. Kilimanjaro) ซ ึง่เป็นภเูขาทีส่วยงามและสงูทีส่ดุใน
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แอฟรกิา เป็นภูเขาไฟที่ดับแลว้ มีความสูงถงึ 5,895 เมตร บนยอดเขาจะมีหมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี 

อุทยานแห่งนี้นัน้เป็นทีอ่ยู่ของสตัวป่์าหลากหลายชนดิ ไม่ว่าจะเป็น ยรีาฟ (Giraffa) ชา้งแอฟรกิา 

(African elephant) ลงิบาบนู (Baboon) สงิโต (Lion) เสอืชตีาห ์(Cheetah) แรด (Rhino) 

มา้ลาย(Zebra) ไวดเ์ดอรบ์สีท ์(Wilderbeast) ซ ึง่ท่านจะไดม้ีโอกาสเห็นสตัวต์่างๆออกล่าเหยื่อ

หรอืหาอาหารตามธรรมชาต ิโดยมวีวิดา้นหลงัเป็นภเูขาครีมีันจาโรทีส่วยงามมาก 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ อาหารพืน้เมอืง  

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก AMBOSELI SOPA LODGE หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3: แอมโบเซล ี– Game Drive 1 – ลอ่งเรอืทะเลสาบไนวาชา 

 น าทา่นท ากจิกรรมสอ่งสตัวห์รอืเกมไดรฟ์ (Game Drive 1)  ตามหาสตัวใ์นยามเชา้ ในเขตอุทยาน

แหง่ชาตแิอมโบเซล ีใหท้า่นไดส้นุก ตืน่เตน้กบัการลา่ตามหา 5 ผูย้ ิง่ใหญ่ หรอื BIG 5 (ชา้ง, แรด, 

ควายป่า, สงิโต, เสอืดาว) ทา่นจะไดพ้บสตัวช์นดิทีอ่อกหากนิยามเชา้ และ สตัวท์ีก่ลบัจากการลา่เหยือ่

ในตอนกลางคนื โดยจะออกตามหาสตัวต์า่งๆ ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าไดใ้นบรรยากาศชว่งพระ

อาทติยข์ ึน้พรอ้มกบัววิฉากหลกัเป็นภเูขาคลีมีนัจาโรอยา่งงดงาม 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยังทะเลสาบไนวาช่า (Lake Naivasha) พื้นทีท่ะเลสาบน ้าจืด ทีต่ัง้อยู่บนระดับ

ความสงู 1,884 เมตร (6,180 ฟุต) เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน ้าจืดในเคนย่า มีพื้นทีค่รอบคลมุ 

139 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบดว้ยป่าอันอุดมสมบูรณ์ 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบไนวาชา  (Lake Naivasha boat ride)  เพือ่ชมฝูงฮปิโปโปเตมสั 

(Hippopotamus) ทีม่าอยู่อาศยัในทะเลสาบแห่งนี้จ านวนมาก โดยแตล่ะฝูงจะมตีวัผูท้ีเ่ป็นจ่าฝูงดูแล

เมยีและลกู ฮปิโปตวัใหญ่มนี ้าหนักประมาณ 4 ตนั อาศยัอยู่ในหนองน ้าทีม่คีวามลกึไม่เกนิ 3 เมตร ฮปิโป

จะด าน ้าไดป้ระมาณ 5 นาท ีจงึจะเอาหัวโผล่ข ึน้มาเหนือน ้า ท่านสามารถเห็นหนา้ฮปิโปไดอ้ย่างชดัเจน 

ฝูงฮปิโปจะขึน้มาบนบกเพื่อกนิหญา้ในเวลากลางคนื เนื่องจากผวิของฮปิโปจะทนความรอ้นไม่ไดใ้น

เวลากลางวัน จงึตอ้งอยู่ในน ้า นอกจากนี้ยังใหท้า่นไดช้มนกนานาชนดิมากกว่า 200 ชนดิ ทีม่สีสีวยงาม

แตกตา่งกนัในแตล่ะพันธุแ์ละหาชมไดย้าก 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ อาหารพืน้เมอืง  

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก LAKE NAIVASHA SOPA LODGE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ไนวาชา – ทะเลสาบโบโกเรยี – ชมนกฟลามงิโก ้– ไนวาชา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบโบโกเรยี (Lake Bogoria) ซ ึง่ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตทิะเลสาบโบโก

เรีย มีทีต่ัง้อยู่ในระดับความสงู 990 เมตรและมีความกวา้ง 34 กโิลเมตร ยาว 3.5 กโิลเมตร ถอืว่าเป็น

ทะเลสาบทีม่ีพื้นทีก่วา้งใหญ่มากแห่งหนึง่ในเคนย่า บรเิวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟทีม่ีแร่ธาตทุี่
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อุดมสมบูรณ์ไหลสูท่ะเลสาบ ท าใหเ้กดิสารอนิทรียม์ีกลิน่เหม็น และเป็นฟองบางครัง้ก็ถกูเรยีกว่า Soda 

Lake และเนื่องจากน ้าในทะเลสาบแห่งนี้มคีวามเป็นดา่งและมคีวามเค็ม ทีเ่ต็มไปดว้ยสาหร่ายแกมเขียว 

หรอืสาหร่ายสไปรูลนิา อันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามงิโก ้(Flamingo) จงึท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้มี

นกฟลามงิโกน้บัหมืน่นบัแสนตวั หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสชีมพู นอกจากนกฟาลามงิโกแ้ลว้ 

บรเิวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหลง่ทีอ่ยู่อาศยัของนกชนดิ ตา่งๆ อกีมากกว่า 400 สายพันธุ ์จงึ

ถอืเป็นแหลง่ดนูกทีส่ าคญัอกีแห่งหนึง่ของโลก 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านชมนกฟลามงิโกท้ ีท่ะเลสาบโบโกเรยี (Lake Bogoria) ซ ึง่ลักษณะนสิยัของนกฟลามงิโก

นัน้มักจะอยู่กนัเป็นฝูงจ านวนมาก นกฟลามงิโกนัน้เป็นนกทีบ่นิไดเ้ป็นระยะทางทีไ่กล และมักบนิในเวลา

กลางคนื ดว้ยความเร็วประมาณ 60 กโิลเมตร/ชัว่โมง และหากมคีวามจ าเป็นตอ้งบนิในเวลากลางวันก็จะ

บนิในระดบัสงูเพือ่หลบเลีย่งสตัวนั์กลา่ นอกจากนี้แลว้ นกฟลามงิโกยังเป็นนกทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นนกที่มีขนสี

ชมพู จนไดร้ับชือ่ว่า "นกฟลามงิโกสชีมพู" ซึง่ขนของนกฟลามงิโกนัน้จะแตกต่างกนัออกไปตามแตล่ะ

ชนดิตัง้แตส่ชีมพูซดีจนถงึสแีดงเลอืดหมูหรือแดงเขม้ ทัง้นี้เป็นเพราะการกนิอาหารและไดร้ับสารอาหาร

ของแต่ละสายพันธุท์ีต่า่งกนัไป ปัจจุบันนี้นกฟลามงิโกนัน้มถี ิน่ฐานทีไ่ม่แน่นอน และการทีน่กฟลามงิโก

นัน้จะอาศยัอยู่มากนอ้ยนัน้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาล 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ อาหารพืน้เมอืง 

       เขา้สูท่ีพ่ัก LAKE NAIVASHA SOPA LODGE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ไนวาชา – อทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ – Game Drive 2 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ (Masai Mara) เขตรักษาพนัธส์ตัวป่์าทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของโลกมพีืน้ทีก่วา้งถงึ 1,700 ตารางกโิลเมตร เป็นอุทยานทีส่ าคฐัแห่งหนึง่ของการทอ่งซาฟาร ี

แห่งเคนย่า ถนนหนทางคอ่นขา้งสมบกุสมบัน มโีอกาสผ่านหมู่บา้นและเมอืงเล็กเมอืงนอ้ยหลายเมอืง 

เมือ่เขา้เขตมาไซมารา จะมโีอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซตอ้นฝูงววัไปตามทุง่หญา้อันกวา้งใหญ ่เมือ่พูดถงึ

ฐานะของชาวมาไซว่าร ่ารวยแคไ่หน จะวัดกนัจากจ านวนวัววา่มมีากนอ้ยเทา่ไร อกีอย่างชาวมาไซยังกนิ

เลอืดวัวสดๆ ผสมกบันมววัเป็นอาหารนัยวา่ชว่ยท าใหร้่างกายแข็งแรงบกึบนึ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านท ากจิกรรมสอ่งสตัวห์รอืเกมไดรฟ์ (Game Drive 2)  ภายในอุทยานมาไซมาร่า น่ังรถเปิด

หลงัคาตะลยุป่าเพือ่ตามหาเหลา่ Big 5 เป้าหมายของนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนเคนย่า สงิโต เสอืดาว แรด 

ชา้ง และ ควายป่า ทีใ่ชช้วีติอยู่ตามธรรมชาต ิโดยในชว่งเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนตลุาคมของทุกๆปี จะ

เป็นชว่งอพยบของสตัว(์The Great Migrations) จะมีฝูงไวลเ์ดอรบ์สีท ์(Wildebeests) มา้ลาย 

(Zebra) ยรีาฟ(Giraffe) อมิพาลา (Impala) และ กาเซล (Red Gazelle) ชนดิต่างๆนับลา้นๆ

ตัว อพยพมาจากแถบอุทยานแห่งชาตเิซเรนเกตี (Serengeti National Park) ของประเทศ

แทนซาเนยี(Tanzania) เขา้มาในเขตมาไซมาร่า เพื่อมาหาแหล่งอาหารทีอุ่ดมสมบูรณ์กว่าในเขตมา
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ไซมาร่าโดยเฉพาะการอพยพขา้มแมน่ า้มารา (Mara River) ทีต่อ้งเดมิพันดว้ยชวีติ โดยผ่านฝูงจระเข ้

ที่หวิโหยเฝ้ารออยู่ ใหท้่านไดเ้ต็มที่กับการสัมผัสบรรยากาศ พฤตกิรรม และการด ารงชพีของสตัวป่์า

อย่างแทจ้รงิ ใหท้กุทา่นเตรยีมกลอ้ง หรอืกลอ้งวดีโีอใหพ้รอ้ม เพือ่เก็บภาพใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ อาหารพืน้เมอืง  

        เขา้สูท่ีพ่ัก ASHNIL MARA CAMP หรอื เทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: อุทยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ – Game Drive 3,4 –  หมูบ่า้นมาไซ มารา่ 

 น าทา่นท ากจิกรรมสอ่งสตัวห์รอืเกมไดรฟ์ (Game Drive 3)  ทา่นจะไดพ้บสตัวบ์างชนดิทีอ่อกหา

กนิยามเชา้ และสตัวท์ีก่ลบัจากการลา่เหยือ่ในตอนกลางคนื ตามหาเหลา่ Big 5 ซึง่อาจจะยงัตามหาไม่

ครบ นอกจากนี้เรายังสามารถทีจ่ะชมสตัวอ์ืน่ๆ ทีห่าดไูดย้ากจากธรรมชาตแิห่งนี้ อาทเิชน่ ยรีาฟ 

(Giraffe)  กวาง (Dear) มา้ลาย (Zebra) ลงิบาบนู (Baboon) ไฮยนีา่ (Hyena) และหมปู่า 

(Wild boar) 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นทอ่งซาฟารสีูบ่รเิวณทุง่หญา้สะวนันา่ (Savanna) เพือ่น าทา่นท ากจิกรรมสอ่งสตัวห์รอืเกม

ไดรฟ์ (Game Drive 4)  เกมล่าหา BIG 5 โดยซาฟารีทีม่าไซมาร่า คอื สดุยอดแห่งสถานทีส่ าหรับ

คนรักธรรมชาต ิและรักการชมสัตว์ หากโชคดีท่านอาจจะไดเ้ห็นการล่าเหยื่อของเหล่าสงิโตอย่าง

ใกลช้ดิ เสอืดาวทีก่ าลัง ซุ่มดูเหยื่ออยู่ในพุ่มไม ้ควายป่า และ แรด ทีห่าดูไดย้าก เนื่องจากเป็นสตัวข์ี้

อายทีม่ักจะซอ่นตวัในพุ่มไม ้ยรีาฟ มา้ลาย และอมิพาลา สตัวก์นิพชืทัง้หลายทีก่ าลงัเดนิเลน่ผ่อนคลาย

อยู่ตาม ธรรมชาต ิ  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปเยี่ยมชมหมูบ่า้นชนเผา่มาไซมารา่ (Masai mara Village) ใหท้่านชม

วถิชีวีติของผูค้นและวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผา่มาไซ(Maasai Tribe) ซ ึง่ชนเผ่ามาไซ จะชอบ

การรอ้งร า ท าเพลง เตน้ร า ชนเผ่ามาไซนัน้จัดอยู่ในกลุ่มชาตพิันธุน์โิลต อาศัยกระจัดกระจายอยู่ใน

ประเทศแทนซาเนยี (Tanzania),ซูดาน (Sudan) ,ยูกนัดา (Uganda) และเคนยา (Kenya) 

ชนเผ่านี้มีจ านวนประชากรทีไ่ม่ชดัเจน คาดว่ามีประชากรประมาณ 900,000 คน โดยกระจุกตัวอยู่ทาง

ตอนใตข้องเคนยาประมาณ 453,000 คน และตอนเหนือของแทนซาเนีย 430,000 คน 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ อาหารพืน้เมอืง 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ASHNIL MARA CAMP หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่7: อุทยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ – Game Drive 5 - ไนโรบ ี–  ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุย์รีาฟ – 

สนามบนิ - กรงุเทพฯ 

 น าทา่นท ากจิกรรมสอ่งสตัวห์รอืเกมไดรฟ์ (Game Drive 5)  ทา่นจะไดพ้บสตัวบ์างชนดิทีอ่อกหา

กนิยามเชา้ และสตัวท์ีก่ลบัจากการลา่เหยือ่ในตอนกลางคนื โดยจะออกตามหาสตัวต์า่งๆ ใหม้ากทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะสามารถท าไดโ้ดยเฉพาะสตัวก์ลุม่ BIG 5 ซึง่อาจจะยังตามหาไม่ครบ   
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เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางกลบัสูก่รงุไนโรบ ี(Nairobi) เมอืงหลวงของประเทศเคนยา่ (Kenya) 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นชมศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุย์รีาฟ (Giraffe center) เป็นศนูยอ์นุรักษ์ยรีาฟพนัธุร์อทไชล ์

(Rothschild Giraffe) ซ ึง่เป็นยรีาฟทีใ่กลจ้ะสญูพันธุ ์อสิระใหท้า่นถา่ยภาพยรีาฟและสมัผัสอย่าง

ใกลช้ดิโดยการใหอ้าหารโดยการดแูลจากเจา้หนา้ทีอ่ย่างใกลช้ดิตามอัธยาศยั 

15.00 น. ออกเดนิทางไปยังสนามบนิกรงุไนโรบ ี(Nairobi) ประเทศเคนยา่ (Kenya) 

19.15 น. เดนิทางกลบัสูเ่มอืงแอดดสิอาบาบา เทีย่วบนิที ่ET307 

21.05 น. ถงึสนามบนิแอดดสิอาบาบา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่8: แอดดสิอาบาบา – กรงุเทพฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่ET 608 

13.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : The Great Kenya Safari  8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลน ์(ET) 
 

  ก าหนดวนัเดนิทาง :    12-19 ต.ค. 61 

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 99,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 13,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 99,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
99,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ   80,900.- 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  
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 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่วซีา่เคนยา่ 

 คา่ฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง 

การไปเทีย่วประเทศในทวปีแอฟรกิาจะตอ้งฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืงกอ่นเดนิทางตามกฎการเขา้เมอืงของประเทศใน

แถบน ัน้ โดยตอ้งน าส าเนาหนงัสอืเดนิทางหนา้ทมีรูีปถา่ยและลายเซ็น ไปขอรบับรกิารโดยฉดีกอ่นเดนิทางประมาณ 10 

วนั สามารถไปฉดีไดท้ีห่นว่ยบรกิารวคัซนี 

1. โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหดิล ถ.ราชวถิ ีเขต ราชเทว ีโทร. 02-306-9199 

2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167 

3. ศนูยว์ณัโรค เขต 10 โทร. 053-206-484 

ราคาวคัซนี 1,000-2,000 บาทตอ่เข็ม การฉดีวคัซนีคร ัง้หนึง่จะมรีะยะป้องกนัโรคไขเ้หลอืงได ้10 ปี 

*****ทางหน่วยบรกิาร จะให้เป็นหนงัสือเอกสารรบัรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผู ้เดนิทางจะตอ้งพกตดิตวัไป

ดว้ย****** 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม โดยปกตวิันละ 1-2 USD ต่อทา่น 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (ทา่นละ 60 USD)  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (ทา่นละ 24 USD) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จริง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 
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    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่

ถ้าเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ  หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์

ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 

 เอกสารประกอบการขอวซีา่เคนยา่ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 7 วนัท าการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้  

ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับมาถงึ

ไทย  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่

ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัให้

ทราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนด

ของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. สมดุฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง ตวัจรงิ 

ตอ้งฉีดวัคซนีลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน การฉีดหนึง่ครัง้มรีะยะป้องกนัโรคไข ้

เหลอืงได ้10 ปี ใหท้า่นน าหนังสอืเดนิทางเขา้รับการฉีดวัคซนี ตามสถานทีต่ามขา้งลา่งนี ้

*สถานทีใ่หบ้รกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคไขเ้หลอืง* 

- คลนิกิเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและอายรุศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  

- สถาบันบ าราศนราดรู กระทรวงสาธารณสขุ 

- ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศตา่งๆ เชน่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิทา่อากาศยานเชยีงใหม ่

ทา่เรอืกรงุเทพ(คลองเตย) ทา่เรอืแหลมฉบงั ทา่เรอืสงขลา ฯลฯ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน  

4.2 หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
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5. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
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7. ท่านหา้มเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าประเทศเคนยา่ 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื......................................... อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วันทีท่า่นเคยเดนิทางไปและกลับประเทศเคนยา่ และจ านวนกีว่ัน (ถา้เคยมเีดนิทาง) 

........................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                 เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)......................................................... 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ................................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


