
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมืองไนโรบี  สัมผสัความอคุมสมบูรณ์อทุยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวนัน่า 
จะได้สัมผสักบั BIG FIVE – ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพ่ือชม ฝูงฮิปโป – ล่องเรือเหนือลาํนํา้แซมเบซี 

ซ่ึงเป็นแม่นํา้ทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของทวปีแอฟริกา – ล่องเรือชมสัตว์ป่าในแม่นํา้โชเบ บอทสวานา 
** ชมนํา้ตกวคิตอเรียทั้ง 2 ฝ่ัง ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เทีย่วสบายๆ ไม่ย้ายโรงแรมบ่อย ** 

อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีา ทปิพนักงานขบัรถ ไกด์ท้องถิน่ ค่าขึน้เฮลคิอปเตอร์  



กาํหนดการเดินทาง 
24 ก.พ.-01 มี.ค.// 20-29 มี.ค.// 10-19 เม.ย.//  

01-10 พ.ค.// 19-28 มิ.ย.// 03-12 ก.ค.// 07-16 ส.ค.// 18-27 ก.ย.// 09-18 ต.ค.// 23 ต.ค.-01 พ.ย.//  
20-29 พ.ย.// 04-13 ธ.ค. 2563   

 ( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 10 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1  กรุงเทพฯ – ไนโรบี(เคนย่า) 
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก  ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T 

กรุ๊ปเจ้าหน้าที่รอรับท่านและคณะพร้อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋า
สัมภาระก่อนออกเดินทาง 

วนัที่2    ไนโรบี – อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า – รีสอร์ทกลางธรรมชาติ  
01.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ KQ 761 
06.15 น. เดินทางถึง กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นนาํท่านขึ้นรถตูแ้บบหลงัคา

เปิด สู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ที่เป็นเป้าหมายหลกัของนกัท่องซาฟารีที่มาประเทศเคนยา่  นําท่านเข้าสู่ที่
พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง  ตัวรีสอร์ท ตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตัวรี
สอร์ท ต้ังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ (Oloongams Hills) ติดเขตอุทยานมาไซ มาร่า มี
สะดวกสบายมาก มีเคร่ืองปรับอากาศ สระว่ายนํ้า พร้อมส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน  มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม และ ยามคํา่คืนยังมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงอีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในที่พัก 
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลทข์องรายการน้ี ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าที่

เตม็ไปดว้ยสตัวป่์าแห่งทุ่งสะวนัน่าและเหมาะสาํหรับการทาํซาฟารี   
15.30 น. ท่านจะไดอ้อกเล่นเกมส์ไดรว ์เพือ่สมัผสักบั Big Five  ภายในอุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ที่มีช่ือเสียง ระดบั

โลก อยูติ่ดกบัอุทยาน
แห่งชาติเซเรกิติ  ของ
ประเทศแซนทาเนีย และ
จะมีการยา้ยถ่ินขา้ม
ประเทศไปมา หรือการ
อพยพของสตัวเ์พือ่หา
อาหารในเขตที่อุดม
สมบูรณ์กวา่โดยเฉพาะตวั
ไวลเ์ดอร์บิสตแ์ละมา้ลาย 
จะมีจาํนวนนบัแสนตวัใน
แต่ละกลุ่มในการขา้มแม่นํ้ ามาร่าไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงของแม่นํ้ า และมี สตัวจ์าํนวนมากที่ถูกเหยยีบตายระหวา่ง



ขา้มแม่นํ้ าหรือไม่ก็ถูกจระเขกิ้นเป็นอาหารระหวา่งขา้มแม่นํ้ า ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนก แร้งเหยีย่ว 
และพวกอีกา จนพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า นาํท่านเดินทางกลบัสู่ลอดจ ์ที่พกั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของที่พัก 
ที่พกั:  MASAI MARA SOPA LODGE                                     หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่3 มาไซ มาร่า – ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่าทั้งวนั  
 หมู่บ้านชาวมาไซ – รีสอร์ทหรู 
05.30 น.  *** สุดยอดแห่งประสบการณ์ สําหรับท่านที่ต้องการขึน้ชมความงามของอุทยานมาไซ มาร่า โดย

บอลลูน กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาท่านล่ะ 500 USD (ค่าขึน้บอลลูนไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ การ
ขึน้บอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคบั กรุณาทําตามกฎทุกอย่าง อย่างเคร่งคดั ทางบริษัทฯ  
บอลลูนเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองประกันอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการ
บังคบัจาก บริษัทฯ) ***ได้เวลาสมควรนําท่านกลับสู่ที่พัก เพ่ือรับประทานอาหารเช้า 

07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากน้ันให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย   
09.00 น. ได้เวลาสําหรับการท่องซาฟารี กันต้ังแต่เช้าเพ่ือทําเกม ส์ ไดร์ฟ  ท่านจะไดส้มัผสักบัสุดยอดการ  ท่องป่า

ซาฟารีแห่งทุ่งสะวนัน่าขนานแท ้สมัผสักบับรรยากาศของทุ่งหญา้แห่งแอฟริกาขนานแท ้ปราศจากการปรุง
แต่ง จากมนุษย ์ใหท้่านไดสู้ดอากาศอนัแสน
สดช่ืนในช่วงเชา้ พร้อมกบัชมสตัวป่์า ตาม
หา Big Five  ซ่ึงไดแ้ก่ สิงโต เสือ ดาว ช้าง 
แรด และควายป่า  อนัหมายถึงความดุร้าย
และอนัตรายของสตัว ์หรือที่เรารู้จกักนัดีวา่
เป็นเจา้ป่าแห่งทุ่งสะวนัน่า ท่านจะตะลึงกบั
ฝงูไวลเ์ดอร์บิสต ์นั บแสน ฝงูมา้ลาย ควาย
ป่า ฝงูชา้ง มา้ลาย แรด หมูป่า 
นกกระจอกเทศและฝงูกวางพนัธุต่์าง ๆ ที่มีลายสวยงามอยา่งเช่น วอเตอร์บัค๊ บุชบัค๊ ธอมสนักาเซล อิมพาล่า
กาเซลโทบี ซ่ึงท่านจะประทบัใจในความงามของสตัวเ์หล่าน้ี   สาํหรับท่านที่ช่ืนชอบการท่องเที่ยวแบบน้ี
ท่านจะไดเ้ห็นความเป็นอยูข่องสตัวป่์าทั้งในช่วงเชา้ สาย และบ่าย ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่า
อนัน่ารักของสวัตป่์าที่มีอยูม่ากมาย ไดเ้วลาสมควรคนรถนาํท่านกลบัสู่ทีพกั เพือ่รับประทานอาหารกลางวนั 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน แบบ ปิคนิค (LUNCH BOX) 
บ่าย คนรถนาํท่านออกท่องซาฟารีอีกคร้ังในช่วงบ่าย เพือ่เก็บบิ๊กไฟว ์ใหค้รบ และใหท้่านไดใ้ชเ้วลาในอุทยานมา

ไซ มาร่า ใหคุ้ม้ค่าที่สุด นาํท่านแวะเที่ยวหมู่บา้นชาวมาไซ (BEATEN TRACK MASAI MASAI 
MANYATTA) ชนเผา่พื้นเมืองที่น่ารัก สนุกสนานกบัการตอ้นรับอยา่งเป็นกนัเองจากคนทอ้งถ่ิน นาํท่าน
ซาฟารีต่อจนถึงช่วงเยน็ นาํท่านเดินทางกลบัสู่ ลอจด์ ที่พกั 

19.30 น. บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของที่พัก  



 (การทําเกมไดร์ฟ สามารถทําได้ตลอดทั้งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิคขึน้อยู่ตามความเหมาะสมของ
แต่ละฤดูกาล) 

ที่พกั:  MASAI MARA SOPA LODGE                                       หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
*** ทางบริษทัไม่สามารถการันตีวา่ท่านจะเจอสัตว ์ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวต่์างๆอยูก่นัแบบอิสระในอุทยาน  *** 
 

วนัที่4 มาไซ มาร่า – อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า – ล่องเรือ ชมฮิปโป  
 กรุงไนโรบี – ภตัตาคารคอร์นิวอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นาํท่านขึ้นรถตูแ้บบหลงัคาเปิดที่สามารถยนืขึ้นและชมสตัวไ์ดเ้วลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติหรือเวลา

ชมสตัว ์ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มชีวติความเป็นอยูข่องชาวเคนยา่และบางแห่งเป็นทุ่งโล่งและอาจเห็นสตัว์
ต่าง ๆ เดินขา้มถนนไดโ้ดยง่าย เดินทางถึงทะเลสาบไนวาซา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  

บ่าย นําท่านล่องเรือทะเลสาบไนวาชา  เพ่ือชม  ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี  มีจํานวนมากกว่า  
1,000 ตัว แต่ละฝงูจะมีตวัผูท้ี่เป็นจ่าฝงูดูแลตวัเมียและลูก ๆ ฮิปโปตวัใหญ่มีนํ้ าหนกัประมาณ  4 ตนั อาศยัอยู่
ในหนองนํ้ าหรือนํ้ าที่มีความลึกไม่เกิน  
3 เมตร ดาํนํ้ าไดค้ร้ังประมาณ  4-6 นาที 
จึงจะเอาหวัโผล่ขึ้นมาเหนือนํ้ าท่าน
สามารถเห็น  หู ตา จมูก อยูเ่หนือนํ้ าใน
ระนาบเดียวกนัไดอ้ยา่งชดัเจนเม่ือมอง
ในระยะไกลเหมือนขอนไมล้อยนํ้ า  ฝงู
ฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพือ่กินหญา้ใน
เวลากลางคืนเน่ืองจากผวิของฮิปโปจะ
ทนความร้อนไม่ไดใ้นเวลากลางวนัจึง
ตอ้งอยูใ่นนํ้ า  นอกจากน้ียงัใหท้่านไดช้มนกชนิดต่าง ๆ มากกวา่ 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกนัในแต่ละ
พนัธุแ์ละหาชมไดย้าก  จากนั้นนาํท่าน
ขึ้นสู่  เขตอนุรักษส์ตัวป่์ า  Crescent 
Island Conservancy มีเน้ือที่  80 
กิโลเมตร ที่ท่านจะสามารถเดินชมสตัว์
หรือจะถ่ายรูปไดอ้ยา่งใกลชิ้ดกบัมา้ลาย  
ยีร่าฟ  มา้ลาย  ไวดเ์ดอร์บิสต์  และกวาง
ชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น  วอเตอร์บัก๊  บุชบัก๊ 
ธอมสนักาเซลล ์อิมพาล่ากาเซล  และยงั
มีฝงูควายป่า นอกจากน้ีเขตอนุรักษส์ตัว์



ป่าแห่งน้ียงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายทาํหนงัดงัจากฮอลลีวูด๊ นาํท่านเดินทางโดยรถ สู่กรุงไนโรบี  
คํา่ บริการอาหารคํา่  ณ ห้องอาหารค อร์นิวอร์  CARNIVORE RESTAURANT ภัตตาคารท้องถิ่น สไตล์

แอฟริกันที่มีช่ือเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเน้ือชนิดต่างๆ ที่นํามาคลุกเคล่าเคร่ืองเทศ และย่าง
จนสุก หอม อร่อยพร้อมนํ้าจิม้รสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือวัว เน้ือจระเข้ เน้ือนกกระจอกเทศ เน้ือกระต่ าย 
เน้ือกวางชนิดต่างๆ เน้ือไก่ ไส้กรอกหมู เน้ือแกะ ซ่ีโคลงหมู พร้อม ซุป สลัด มันฝร่ัง และข้าวสวย 

พกัท่ี:  FOUR POINTS BY SHERATON NAIROBI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง 

วนัที่5  ไนโรบี – เมืองวคิตอเรีย ฟอลล์(ซิมบับเว)  
 ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – ภตัตาคารโบม่า 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง / นําท่านเดินทางสู่สนามบิน ไนโรบ ี
07.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ VICTORIA FALLS ประเทศซิมบับเว โดยเที่ยวบินที่ KQ792 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน วิคตอเรีย ฟอลล์ นําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง  นาํท่านออกดินทางสู่เขา้สู่โรงแรมที่พกั 

VICTORIA FALLS HOTEL อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั / หรือเทียบเท่า 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย   
15.00 น. นําท่านล่องเรือเหนือลํานํ้าแซมเบซี (SUNDOWNER CRUISE) ซ่ึงเป็นแม่นํ้ า ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของทวปี

แอฟริกา ซ่ึงไหลผา่น 2 ประเทศ คือ
แซมเบียกบัซิมบบัเว่  ตวัแม่นํ้ า
แซมเบซีนั้นใสสะอาดแมว้า่จะดูสี
คลํ้าที่สาํคญัมีสตัวอ์นัตรายอยูห่ลาย
ประเภท  อาทิ  จระเข ้ฮิปโป  ตลอด
สองขา้งทางที่เรือวิง่ผา่นท่านจะได้
เห็นธรรมชาติที่เป็นป่าใหญ่  มีทั้ง
ตน้ไมใ้หญ่นอ้ย และสตัวป่์าโผล่มา
ใหเ้ห็นเป็นคร้ังคราวและพเิศษท่าน
จะไดช้มพระอาทิตยต์กอนัสวยงามจากบนเรือดว้ย สมควรแก่เวลา นาํท่านกลบัโรงแรม 

คํา่        บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร BOMA RESTAURANT พร้อมโชว์พื้นเมืองแอฟริกัน อันสนุกสนานเร้าใจ 

ที่พกั:  VICTORIA FALLS HOTEL                                          หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6   ชมนํา้ตกวคิตอเรียฝ่ังซิมบับเว (สวยมาก) - นั่งเฮลคิอปเตอร์ชมนํา้ตก(รวมในค่าทัวร์) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําท่านชมนํ้าตกวิคตอเรีย ฝ่ัง

ซิมบับเวนํ้าตกนี้ต้ังอยู่ในอุทยาน
แห่งชาตินํ้าตกวิคตอเรีย โดยมีแม่นํ้ า
แซมเบซีเป็นตน้กาํเนิดนํ้ าตกที่ยิง่ใหญ่
น้ีถูกคน้พบโดยนกัสาํรวจชาวสก็อต 



ดอกเตอร์เดวดิ ลิฟวิง่สโตนเม่ือปี ค .ศ.1855 เป็นนํ้ าตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงณจุดสูงสุดถึง 108 เมตร 
ตวันํ้ าตกมีความกวา้งถึง 1.7 กิโลเมตรในฤดูนํ้ าหลากซ่ึงตรงกบัช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนจะมีปริมาณ
นํ้ าตกจากหนา้ผาถึงนาที่ละกวา่ 100 ลา้นแกลลอนปัจจุบนัไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นหน่ึง
ในมรดกโลกและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลกนาํท่านชมจุดชม
นํ้ าตกที่มีช่ือ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ  

 1. DEVIL’S CATARACT สวยสะใจ ละอองนํ้าสาดกระเซ็นชุ่มฉ่ํา   
 2. MAIN FALLS มีหน้ากว้างของแผงนํ้าตกถึง 830 เมตร  
 3. HORSE SHOE FALLS เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวนํ้าตกมีรูปคล้ายเกือกม้ามีความสูงถึง 

95 เมตร  
 4. RAINBOW FALLS เป็นจุดที่

นํ้าตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร  
ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามและ
ยิง่ใหญ่ของนํ้ าตกน้ีอยา่งใกลชิ้ดการ
เดินชมนํ้ าตกจะตอ้งเปียกจากละออง
นํ้ า และฝนที่อาจตกไดต้ลอดทั้งปี
เพราะฉะนั้น ควรเตรียมเส้ือกนัฝนที่
มีฮูด้ ร่ม ติดตวัไปดว้ย และอยา่ลืมถุง
หรือกระเป๋ากนันํ้ าสาํหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 พิเศษสุด ...นําท่านน่ังเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของนํ้าตกจากมุมสูงประมาณ  15 นาที ท่านจะได้ชม

ความสวยงาม และยิ่งใหญ่ของนํ้าตกจากมุมสูง(รวมในค่าทัวร์แล้ว) เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง 
ท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน จากน้ันอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับ
บรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกัน 

คํา่        บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



 

วนัที่7 ซิมบับเว – ลฟิวิง่สโตน์(แซมเบีย) – เข้าชมนํา้ตกฝ่ังแซมเบีย  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 หลงัอาหาร  นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่
ประเทศ แซมเบีย  โดยการเดิน ขา้มสะพาน 
ขา้ม ฝาก แม่นํ้ าแซมเบซี ท่านจะไดช้มววิที่
สวยงามของหุบเหวดา้นล่าง และชมกิจกรรม
บนัจ้ี จัม๊ จากบนนสะพานแห่งน้ี (นาํท่าน
ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง ) จากน้ันนําท่านสู่
ที่พัก  THE AVANI RESORT หรือ
เทียบเท่า 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติน้ําตกวิคตอเรียฝ่ังแซมเบีย นําท่านชม น้ําตกวิคตอเรีย (Victoria Fall ) 1 

ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรม ชาติของโลก (SEVEN NATURAL WONDERS OF THE WORLD)   ซ่ึงเกิด
จากการเปล่ียนระดบัของ แม่นํ้ าแซม
บีซี  (ZAMBEZI RIVER)  ทั้ง
สาย  คน้พบโดย ด็อกเตอร์ลิฟ
วิง่สโตน เม่ือปี ค .ศ.1855 ปัจจุบนั
เป็นพรมแดนธรรมชาติระหวา่ง
ซิมบบัเว ่และแซมเบีย  จากนั้นนาํ
ท่านสู่อุทยานแห่งชาตินํ้ าตก
วิคตอเรียฝ่ังแซมเบีย  นาํท่านชม
นํ้ าตกที่สาํคญัและสวยงามอีก 2 แห่ง
ซ่ึงอยูฝ่ั่งแซมเบีย คือ นํ้ าตก  ARMCHAIR FALLS ซ่ึงเป็นจุดที่นํ้ าตกมีความสูงเป็นอนัดบัสอง รอง จาก 
RAINBOW FALLS สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหน่ึงคือ นํ้ าตก EASTERN CATARACT ซ่ึงสวยงามไม่แพจุ้ด
อ่ืนๆ เช่นเดียวกนัการเดินชมนํ้ าตกจะตอ้งเปียกจากละอองนํ้ า และฝนที่อาจตกไดต้ลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น 
ควรเตรียมเส้ือกนัฝนที่  มีฮูด้ ร่ม ติดตวัไปดว้ย และอยา่ลืมถุงหรือกระเป๋ากนันํ้ าสาํหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย  
จากนั้นอิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในรีสอร์ท ผอ่นคลายกบับรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั 

คํา่ บริการอาคารคํา่ ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที่พัก 

ที่พกั:  THE AVANI RESORT                                                    หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 



 

วนัที่8 แซมเบีย – อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม BIG FIVE   
 ล่องเรือแม่นํา้โชเบ ชม ฮิปโป – ลฟิวิง่สโตน   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําท่านนําท่านเดนิทางสู่อทุายานแห่งชาติโชเบ ประเทศ สาธารณรัฐบอสวานา  (BOTSWANA) 

(เดินทาง 1.30 ชัว่โมง ) หลงัผา่นพธีิการ
ตรวจคนเขา้เมืองและผา่นพรมแดนแลว้  
นาํท่านเดินทางสู่ บริเวณ อุทยานแห่งชาติ
โชเบ  (CHOBE NATIONAL PARK) เป็น
อุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและไดรั้บความ
สนใจจากนกัท่องเที่ยว  เขา้มาท่องป่าดู
สตัวแ์บบซาฟารี  มีพื้นที่ประมาณ  10,698 
ตารางกิโลเมตร  ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั  3 ใน
บอสวานา  เป็นแหล่งรวมฝงูสตัวใ์หญ่
นานาชนิ ด เช่น  ฝงูชา้งป่าที่มีกวา่  60,000 
เชือก  (มากที่สุดในโลก ), ฝงูควายป่า , มา้
ลาย และสตัวน์กัล่าอยา่ง  สิงโต , เสือดาว , 
เสือชีตา้ และไฮยน่ีาลายจุด นําท่านออกชม
สัตว์ (GAME DRIVE) ท่องป่าซาฟารีชม
สัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้า ของทวีปแอฟริกาคือ 
สิงโต แรด ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว  ไป
จนถึงเพือ่นๆ ที่น่ารักอยา่งยรีาฟ มา้ลาย 
ฮิปโปโปเตมสั และนกนานาชนิด ท่องป่า
ซาฟารีดูสตัวด์ว้ยรถจ๊ีบ  รถแต่ละคนัมี
นายพรานหรือ RANGER ซ่ึงเป็นทั้ง
คนขบัรถและไกดค์อยแนะนาํวธีิการชม
สตัวใ์หท้ราบ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
เขียวชอุ่มเป็นที่อยูอ่าศยัของสตัว์ นานา
ชนิดและแน่นอนหมายรวมถึง ผูย้ิง่ใหญ่
ทั้งหา้  (BIG FIVE) คือ ควายป่า ชา้ง สิงโต แรด และเสือดาว ซ่ึง ถา้ไดเ้ห็นครบก็ถือไดว้า่เป็นการชมสตัวท์ี่
สมบูรณ์ แต่ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก เพราะสตัวท์ี่น่ีอยูก่นัอยา่งอิสระ ในป่าซ่ึงเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่ง
หญา้สะวนันา จนถึงก่ึงทะเลทราย แอฟริกาใตมี้สตัวป่์ากวา่ 220 ชนิด ซ่ึงสตัวป่์ามีชีวติอยูอ่ยา่งอิสรเสรีตาม
ธรรมชาติ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัที่พกั  

 *** ทางบริษัทไม่สามารถการันตว่ีาท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตว์ต่างๆ อยู่กันแบบอิสระในอุทยาน*** 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบ  คือการล่องเรือในแม่น้ําโชเบ  (BOAT SAFARI) (ใชเ้วลาในการทาํ  

GAME DRIVE ทางนํ้ าประมาณ  3 ชัว่โมง) เพือ่ดูวถีิชีวติความเป็นอยูข่องสตัวป่์านานาชนิด  ที่มาด่ืมนํ้ าใน
แม่นํ้ าโชเบ  สตัวป่์าที่สามารถเห็นไดม้ากใน
แถบน้ีคือ ฮิปโป จระเข้ ชา้ง และ นกกินปลา
นานาชนิด  ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่า
ประทบัใจของสตัวป่์านานาชนิดที่อาศยัใน
แม่นํ้ าโชเบ  แม่นํ้ าโชเบ เป็นสายนํ้ าที่สาํคญั
ของประเทศบอทสวานา และนามีเบีย ใน
เวลาล่องเรือท่านจะเห็นอีกฟากฝ่ังห่ึงเป็น
ดินแดนของประเทศนามิเบีย แม่นํ้ าโชเบจะ
ไหลไปบรรจบกบัแม่นํ้ าแซมเบซี นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัตน้ไมป้ระหลาด เบาบบั พนัธุแ์อฟริกา ที่มีในอุทยาน
แห่งน้ีดว้ย  สาํหรับท่านท่ีช่ืนชอบการดูนก  ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด  กวา่  450 สายพนัธ์ุ  ซ่ึง
สัตว ์ป่าที่น่ีมีชีวติอยูอ่ยา่งอิสรเสรีตามธรรมชาติ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ  ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
เดินทางกลบัสู่โรงแรมที่พกั 

คํา่            บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร   
พกัที่:  THE AVANI RESORT                                                    หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9 ลฟิวิง่สโตน์ – สนามบิน – ไนโรบี – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนั้นอิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในรีสอร์ท ผอ่นคลายกบับรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั  

ซ่ึงภายในรีสอร์ท จะมีสตัวเ์ล้ียงน่ารักๆ ที่ทางรีสอร์ทเล้ียงไวแ้บบธรรมชาติ อาทิเช่น กวาง, มา้ลาย , ยรีาฟ ให้
ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ที่  *** สัตว์เหล่านี้มีนิสัย ขีต้กใจ ไม่ทําร้ายคน แต่ไม่ควรเข้าใกล้
จนเกินไป และไม่ควรเข้าด้านหลังของม้าลายเพราะอาจโ ดนม้าลายดีดได้ ซ่ึงทางโรงแรมและบริษัททัวร์ไม่
สามารถรับผิดชอบได้ *** 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินลิฟวิง่สโตน์ LIVINGSTONE AIRPORT 
18.05 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองกรุงไนโรบี โดยเที่ยวบินที่ KQ 783 
22.10 น. เดินทางถึง สนามบินไนโรบี แวะต่อเคร่ือง 
23.59 น.  นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KQ 886 
 
 
 
 



วนัที่10 สนามบินสุวรรณภูมิ 
13.50 น. นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

บริษัทฯ...ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ , การ
ก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนีจ้ะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการชําระแบบเห มา
จ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการน้ันที่ทางทั วร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
 

วคัซีนป้องกนัไข้เหลือง (YELLOW FEVER) 
ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศเคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (YELLOW FEVER) 
และต้องถือหนังสือยืนยันการได้รับวัคซีน (INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION) ก่อน
เดินทางเข้าประเทศน้ันๆ ด้วย เพราะจะถูกตรวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้ที ่
1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034  สามารถดูรายละเอียดและทํานัดหมาย ONLINE 
ได้ที่ www.thaitravelclinic.com/th 
2. คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161 
3. สถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430 
4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ
(คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ 

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้เหลือง 
1. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 
2. ต้องนําสําเนาหนังสือเดินทาง มาเพ่ือออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน  
3. ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท 
  



อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

21 ก.พ.-01 ม.ีค.// 20-29 ม.ีค.//10-
19 เม.ย.// 

01-10 พ.ค.//19-28 ม.ิย. 2563 
149,900 149,900 145,900 44,900 

03-12 ก.ค.//07-16 ส.ค.// 159,900 159,900 155,900 44,900 

18-27 ก.ย.// 09-18 ต.ค.// 
23 ต.ค.-01 พ.ย.// 

20-29 พ.ย.// 04-13 ธ.ค. 2563 
149,900 149,900 145,900 44,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ//ไนโรบี-วิคตอเรียฟอลล/์/ลิฟวิ่งสโตน์-ไนโรบี (หรือสลบัก่อนหลงั)  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมี

การปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า ทั้งส่ีประเทศ เคนยา่, ซิมบบัเว, แซมเบีย, บอทสวาน่า (ไม่ตอ้งแสดงตวั)   
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดชิ้มอาหารอาหารทอ้งถ่ินสลบัอาหารเอเชีย  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอดเสน้ทาง  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
 
 
 



เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อม แฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิ ดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ  จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  6 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทาง แอฟริกา  ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 6 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปีแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เน่ืองจากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 
กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะ ตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรม ทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 
 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
 
 
 



เง่ือนไขการยกเลกิ   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิ ไม่สามรถคืนเงินทุกกรณ*ี** 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA เคนย่า ซิมบับเว แซมเบีย บอทสวาน่า (ไม่ต้องแสดงตัว) 
1. หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 น้ิว จาํนวน 4 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะ

เดินทาง  
3. หนงัสือรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ) / หากเป็นนกัศึกษาใชห้นงัสือรับรองการเป็นนกัศึกษาหรือนกัเรียน / กรณี

เป็นเจา้ของธุรกิจใชห้นงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ที่คดัสาํเนาไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 
4. หลกัฐานทางการเงินยอ้นหลงั 6 เดือน  
5. สาํเนาบตัรประชาชน  
6. สําเนาสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง (สําคญั) 
7. สาํเนาวซ่ีาซิมบบัเวที่ท่านเคยไดรั้บ (ถา้มี)  
8. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ ปลายทาง เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็
ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

9. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 
หมายเหตุ :  วีซ่าเคนย่า  ใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 4-5 วันทําการ 

วีซ่าซิมบับเว   ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 07-14 วันทําการ 
  วีซ่าบอตสวานา  ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 14-30 วัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศซิมบับเว 
(กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน ) 

 



1.ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................ 
2.นามสกุลตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................. 
3.วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ................................................................................................................................................. 
4.เพศ   ชาย หญิง 
5.สถานภาพ     โสด     แต่งงาน 
    หยา่    หมา้ย 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................... 
6.สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) ................................................................................................................................................... 
7.ประเทศท่ีเกิด ............................................................................................................................................................... 
8.สัญชาติปัจจุบนั ............................................................... สัญชาติโดยกาํเนิด ............................................................. 
9.ท่ีอยู ่............................................................................................................................................................................. 
10.เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................................................. 
11.อาชีพ ......................................................................................................................................................................... 
12.ช่ือบริษทัหรือร้านคา้ ท่ีอยู ่เบอร์ติดต่อ / สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกช่ือและท่ีอยูข่องสถาบนั.................. 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
13.วนัท่ีท่านเคยเดินทางไปและกลบัประเทศเคนยา่ และจาํนวนก่ีวนั (หากท่านเคยเดินทาง) ......................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
14.ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 
  ไม่เคย 
      เคย (เหตุผลในการถูกปฏิเสธ) ...................................................................................................................... 
15.ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพ ระหวา่งการเดินทางและพาํนกัอยูข่องผูร้้องขอ 
      ออกค่าใชจ่้ายดว้ยตวัเอง       
       ผูอ่ื้นรับรองค่าใชจ่้ายให้ กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล พร้อมความสัมพนัธ์ ........................................................ 
.........................................................................................................................................................................................
. 

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


