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ทัวร์เคนย่าซาฟารี 6 วนั 4 คนื 
เที่ยวเคนย่าซาฟารี อุทยานแห่งชาติไนวาซา อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 

สะดวกสบาย บินตรงโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ 
โดยเคร่ืองบินแบบ โบอิง้787 ดรีมไลน์เนอร์ 

TOUR CODE:KE262001FF 

 
 
 
 
 

ราคาเร่ิมต้น......79,900 บาท 
เดนิทาง  เลอืกออกเดนิทางได้ทุกวนั 

 

เคนย่าซาฟารี อุทยานแห่งชาติไนวาซา อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 6 วนั 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

23.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร์ของสายการบินเคนยา่ แอร์เวย ์(Kenya Airways-
KQ) เคานเ์ตอร์ W (ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข10 ) โดยมีเจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวก 
 

วนัทีส่อง สนามบินนานาชาติไนโรบี – อทุยานแห่งชาติไนวาซา 
01.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเคนยา่ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี KQ887  
 (บินตรง โดยเคร่ืองโบอ้ิง 787 ดรีมไลนเ์นอร์) 
06.25 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี (Jomo Kenyatta International Airport ) เมืองหลวง

ของสาธารณรัฐเคนย่า (ใชเ้วลา 9.05 ช.ม. เวลาทอ้งถ่ินท่ีเคนยา่ชา้กวา่ไทย 4 ช.ม.) 
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และพิธีการทางศุลกากร  

 ออกเดินทางโดยรถตูส้าํหรับท่องซาฟารี คนัละ 6 คน ใหท่้านไดช้มววิจากหนา้ต่างทุกท่ีนัง่ 
ออกเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ Lake Naivasha National Park (ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 2-3 ช.ม.) 
http://www.sopalodges.com/lake-naivasha-sopa-
lodge/overview  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม 

 เช็คอินเขา้ท่ีพกั เพื่อผอ่นคลายอิริยาบถ (ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของหอ้งพกั) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบไนวาซา ล่องเรือชมฝงูฮิปโปท่ีมาอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี มี

จาํนวนมากกวา่ 1,000 ตวั แต่ละฝงูจะมีตวัผูท่ี้เป็นจ่าฝงูดูแลตวัเมียและลูก ๆ ฮิปโปตวัใหญ่มี
นํ้าหนกัประมาณ 4 ตนั อาศยัอยูใ่นหนองนํ้าหรือนํ้าท่ีมีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ดาํนํ้าไดค้ร้ัง
ประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหวัโผล่ข้ึนมาเหนือนํ้าท่านสามารถเห็นหู ตา จมูก อยูเ่หนือนํ้าใน
ระนาบเดียวกนัไดอ้ยา่ชดัเจนเม่ือมองในระยะไกลเหมือนขอนไมล้อยนํ้า ฝงูฮิปโปจะข้ึนมา
บนบกเพื่อกินหญา้ในเวลากลางคืนเน่ืองจากผวิของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ไดใ้นเวลา
กลางวนัจึงตอ้งอยูใ่นนํ้า  นอกจากน้ียงัใหท่้านไดช้มนกชนิดต่าง ๆ มากกวา่ 200 ชนิด ท่ีมีสี
สวยงามแตกต่างกนัในแต่ละพนัธุ์และหาชมไดย้าก จากนั้นเดินทางกลบัท่ีพกั 

 รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

http://www.sopalodges.com/lake-naivasha-sopa-lodge/overview
http://www.sopalodges.com/lake-naivasha-sopa-lodge/overview
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วนัทีส่าม อทุยานแห่งชาติไนวาซา - อทุยานแห่งชาติ มาไซมาร่า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติ มาไซมารา หวัใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนยา่ ซ่ึง

มีโอกาสผา่นหมู่บา้นและเมืองเลก็เมืองนอ้ยหลาย
แห่ง เม่ือเขา้เขตมาไซมาร่า จะมีโอกาสพบเห็นชน
เผา่มาไซตอ้นฝงูววัไปตามทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ 
พดูถึงฐานะของชาวมาไซวา่รํ่ารวยแค่ไหน เขา้วดั
กนัจากจาํนวนววัวา่มีมากนอ้ยเท่าไร อีกอยา่งชาว
มาไซยงักินเลือดววัสดๆ ผสมกบันมววัเป็นอาหาร 
นยัวา่ช่วยทาํใหร่้างกายแขง็แรงบึกบึน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านออก Game drive ในช่วงบ่าย 
 ในอุทยานแห่งชาติมาไซมาราซ่ึงไดช่ื้อวา่มีสัตว์

ใหดู้มากชนิดท่ีสุดในเคนยา่อุทยานแห่งชาติมาไซ
มาราตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเคนยา่ถือเป็นผนืป่าผนืเดียวกบัอุทยานแห่งชาติ  
Serengeti ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของมารานั้นมีขนาด
เลก็นิดเดียวเม่ือเทียบกบัเซเรนเกติ เพราะมีเน้ือท่ีเพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร จุดท่ีน่าชมท่ีสุด
ในอุทยานฯ คือ ริมฝ่ังแม่นํ้ามารา เพราะจะมีสัตว ์ ขา้มไปขา้มมามากมาย ทาํใหเ้ห็นการล่า
ของสัตวเ์ป็นประจาํโดยเฉพาะเป็นเหยือ่อนัโอชะของจระเข ้รถจะขบัไปตามจุดต่างๆรอบ
อุทยานเพื่อคน้หาสัตวต่์างๆ ตามท่ีอยากพบเห็น ถา้โชคดีอาจพบฝงูสิงโต เสือชีตา้ ฮิปโปฝงู
ใหญ่ หรือแมก้ระทัง่หน่ึงใน Big five ท่ีหายากนัน่คือ เสือดาว  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านกลบัสู่ท่ีพกั โรงแรม Mara Simba Lodge หรือเทียบเท่า  
 http://www.simbalodges.com/page.php?id=3  
 รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 

http://www.simbalodges.com/page.php?id=3
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วนัทีส่ี่ อทุยานแห่งชาติ มาไซมาร่า 
เชา้ นาํท่านออกชมสัตวย์ามเชา้ ใ หท่้านไดพ้บสัตวบ์างชนิดท่ีออกหากินยามเชา้ และสัตวท่ี์กลบั

จากการล่าเหยือ่ในตอนกลางคืน เรานาํออกชมสัตวต่์างๆ ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได้
โดยเฉพาะสัตวก์ลุ่ม Big five ซ่ึงเรายงัอาจตามล่าไม่ครบ เตรียมกลอ้ง ฟิลม์ กลอ้งวดีีโอ ให้
พร้อม เพื่อเกบ็ภาพใหม้ากท่ีสุดในวนัน้ี  

 จากนั้นนาํท่านกลบัไปรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
 หลงัอาหารเชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
สาย ออกชมสัตวอี์กรอบ ใหท่้านไดช้ม และถ่ายรูปฝงูสัตวจ์าํนวนมากท่ีอยูใ่นทุ่งหญา้สะวนัน่า

ของอุทยานมาไซมาร่าอยา่งใกลชิ้ด ท่ีน่ีเป็นอุทยานท่ีมีสิงโตมากท่ีสุดแห่งหน่ึง มีโอกาสท่ีจะ
เห็นสิงโตค่อนขา้งแน่นอน ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย  จุดท่ีน่าชมท่ีสุดในอุทยานฯ คือ ริมฝ่ังแม่นํ้า
มารา เพราะจะมีสัตวข์า้มไปขา้มมามากมาย ทาํใหเ้ห็นการล่าของสัตวเ์ป็นประจาํ โดยเฉพาะ
เป็นเหยือ่อนัโอชะของจระเข ้ รถ
จะขบัไปตามจุดต่างๆ รอบอุทยาน
ฯ เพื่อคน้หาสั ตวต่์างๆ ตามท่ีอยาก
พบเห็น ถา้โชคดีอาจพบฝงูสิงโต 
เสือชีตา้ ฮิปโปฝงูใหญ่ หรือ
แมก้ระทัง่หน่ึงใน Big five ท่ีหา
ยากนัน่คือ เสือดาว 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิก กลางทุ่งหญา้สะวนัน่า 
 ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปฝงูสัตวต่์างๆอยา่งใกลชิ้ด ท่ีน่ีเป็นอุทยานท่ีมี สิงโตมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึง มีโอกาสท่ีจะเห็นสิงโตค่อนขา้งแน่นอน ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียถา้โชคดีกอ็าจเห็นการล่า
เหยือ่ของสิงโต หรือชีตา้ดว้ย ช่วงเยน็เป็นช่วงเวลาท่ีสิงโตจะล่าเหยือ่ ถา้ท่านโชคดีอาจได้
เห็นการล่าของนางสิงโตกไ็ด ้ใหท่้านไดช้มสัตวต่์างๆอยา่งเตม็อ่ิมไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่าน
กลบัโรงแรมท่ีพกั Mara Serena Camp Lodge. หรือเทียบเท่า 

 รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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วนัทีห้่า อทุยานแห่งชาติมาไซมาร่า – ไนโรบี 

เชา้ นาํท่านออก Game drive ในอทุยานแห่งชาติมาไซมารา  ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีสัตวใ์หดู้มากชนิด
ท่ีสุดในเคนย่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเคนยา่ ถือเป็น
ผนืป่าผนืเดียวกบัอุทยานแห่งชาติ Serengeti ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 
เมตร แต่ขนาดของมารานั้นมีขนาดเลก็นิดเดียวเม่ือเทียบกบัเซเรนเกติ เพราะมีเน้ือท่ีเพียง 
1,510 ตารางกิโลเมตร  

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของประเทศเคนยา่  ระหวา่งทางท่านกย็งัมีโอกาสได้

ชมสัตวต์ามธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติ มาไซมาร่า อีกคร้ังหน่ึง ก่อนจะอาํลา เคนยา่ 
ซาฟารี ท่ีสุดแห่งการพกัผอ่น ท่ีสุดแห่ง ซาฟารี ทีสุดแห่งทา งท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีการ
จดัการ และบริการท่ีดีเยีย่มจากชาวเคนยา่ ผูมี้หวัใจของการบริการ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกระหวา่งทาง 
บ่าย ถึงเมืองไนโรบี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

นาํท่านไปชอ้ปป้ิงของฝาก ณ ร้านขายส้ินคา้พื้นเมืองนาํท่านผา่นชมตวัเมืองไนโรบี เมือง
หลวงของประเทศเคนยา่ เป็นเมืองท่ี
ทนัสมยั งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดว้ยผงัเมืองท่ีดีท่ีสุดในอฟัริกา
ตะวนัออก 

18.00 น. รับประทานอาหารม้ือพิเศษ ณ 
ภตัตาคาร Carnivore เสริฟเน้ือสัตวป่์า
และเน้ือหลากชนิดมากมาย เป็นร้าน
หน่ึงท่ีมีช่ือท่ีสุดของเคนยา่ในเร่ืองเน้ือยา่ง เป็นหน่ึงใน 50 ภตัตาคารท่ีไดรั้บการโหวตวา่ 
อร่อยและดีท่ีสุดในโลก (ท่านท่ีไม่รับประทานเน้ือ มีไก่ และหมูดว้ย) 

19.30 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติไนโรบิ ( Jomo Kenyatta International Airport ) 
23.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เคนย่าแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี KQ860 
 (บินตรง โดยเคร่ืองโบอ้ิง 787 ดรีมไลนเ์นอร์) 
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วนัทีห่ก กรุงเทพฯ 

12.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจกบัอธัยาศยัของ ชาว
เคนยา่ ผูเ้ขา้ใจความหมายคาํวา่ “บริการ” อยา่งแทจ้ริง 

 
ทวัร์เคนย่าซาฟารี อุทยานแห่งชาติไนวาซา อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 6 วนั 
อตัราค่า Package Kenya Safari 6 days  

เลอืกออกเดินทางได้ทุกวนั 
ราคา/คน 

(บาท) 
ราคา/คน 

(บาท) 
ราคา/คน 

(บาท) 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต ่า  6 คน 4 คน 2 คน 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน  79,900.00 83,900.00 93,900.00 
พกัเด่ียว เพิ่มคนละ  15,000.00 15,000.00 15,000.00 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1. สาํรองท่ีนัง่และชาํระเงินค่ามดัจาํ คนละ 10,000 .-บาท  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด ก่อนเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั  

อตัรานีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั บตัรโดยสารชั้นประหยดั โดยสายการบินเคนยา่แอร์เวย ์
2. ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆท่ี 
3. ชาํระพร้อมกบับตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
4. ค่าธรรมเนียมขนสัมภาระท่ีฝากกบัเคร่ืองบินท่านละ 2 ช้ินท่ีนํ้าหนกัไม่เกิน 32 กก. 
5. ค่ารถตูซ้าฟารี ท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (English speaking Driver Guide) 
6. ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือเทียบเท่า 
7. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ  
8. ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวและอุทยานแห่งชาติ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
9.  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ในวงเงินคนละ 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาล

 ในวงเงินคนละ 500,000.-บาท(ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
10. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศเคนยา่ 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และภาษีหกั ณ.ท่ีจ่าย ร้อยละ 3 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
3. ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว / ค่าวซ่ีา(ถา้มี) 
4. ค่านํ้าหนกัสัมภาระท่ีเกินพิกดั  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายๆอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
6. ค่าฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขเ้หลืองประมาณ 1,200 บาท  
7. ค่าทิป English speaking Driver Guide ประมาณ 30.-USD ต่อคน 
8. ค่าผูน้าํทวัร์ ชาํนาญเส้นทาง เคนยา่ ซาฟารี จากประเทศไทย 

เงื่อนไขการยกเลกิและการคนืเงิน 

1. ยกเลิกก่อน 30 - 44 วนั วนั เกบ็ 30 % ของค่าทวัร์ 
2. ยกเลิกก่อน 20-29  วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50  % ของค่าทวัร์ 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100 % 

หมายเหตุ 
1. เดก็ท่ีจะเดินทางจะตอ้งมีอาย ุ7 ขวบ ข้ึนไป 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง โรงแรมท่ีพกั, และสายการบิน ท่ีแตกต่างไปจากท่ี

นาํเสนอไว ้อนัเน่ืองมากจากเหตุสุดวสิัย, เน่ืองจาการปิดซ่อมแซม, การปิดรับการจองหอ้งพกั
หรือท่ีนัง่ของสายการบิน ในช่วงเวลานั้นๆ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสาย
การบิน การนดัหยดุงานประทว้ง, การเมือง, สงคราม, การปิดซ่อมแซมถนน, สถานท่ีเขา้ชม
 ต่างๆ หรือเน่ืองมาจากเหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นการควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีจะถือความ
ปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ท่ีจะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีผูเ้ดินทางไม่ไดรั้บอนุญาตให้
เดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ จากวจิารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ี
 สนามบินนั้นๆ และ/หรือ ในกรณีท่ีผูเ้ดิน ทางไม่ใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยความสมคัร
 ใจของผูเ้ดินทางเอง หรือไม่เดินทางโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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ข้อจ ากดัของความรับผดิชอบ 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอาํนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว-ทศันะศึกษา-ดูงาน ทั้งในรูปแบบของ
การเดินทางเป็นหมู่คณะ และ/หรือ เดินทางแบบอิสระโดยตวัท่านเอง หรือโดยทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํคณะใน
การเดินทาง รวมทั้งเป็นตวัแทนในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีพกั รถรับ-ส่ง, อาหาร และการบริการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ลว้นั้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการนดัหยดุงานประทว้งของพนกังานสายการบิน, หรือผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง  และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของสถานบริการ และเป็นเหตุใหท่้านไม่สามารถใชบ้ริการ
นั้นๆ ได ้ 

2. การบาดเจบ็ ความเสียหาย อุบติัเหตุ การสูญหายของทรัพยสิ์นส่ิงของกระเป๋าเดินทางฯลฯ 
ในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในทุกกรณี  

3. เหตุสุดวสิัยต่างๆ อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ สงคราม หรืออ่ืนๆ ท่ีนาํมาซ่ึงอุปสรรคและ
ความไม่ปลอดภยัต่อผูเ้ดินทางในการเขา้ไปใชบ้ริการนั้นๆ  

 
 
หลกัฐานการท าวซ่ีาเคนย่า 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ท่ีมีอายใุชง้านอีกไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีท่านเดินทางออกจากเคน
ยา่ และมีหนา้วา่ง เหลืออยา่งนอ้ย 3 หนา้ 

2. รูปถ่ายสี พื้นหลงัสีขาว ปัจจุบนัขนาด 2 น้ิว จาํนวน 3 รูป 
3. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
5. หลกัฐานการทาํงาน 

5.1 กรณีลูกจา้ง จดหมายรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ (พร้อมประทบัตราบริษทั) 
5.2 กรณีเจา้ของกิจการ สาํเนาทะเบียนการคา้ปัจจุบนั  
5.3 กรณีขา้ราชการ จดหมายรับรองการเป็นขา้ราชการ หรือ  สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ  
5.4 กรณีแม่บา้นไม่มีอาชีพ สาํเนาทะเบียนสมรส 
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หมายเหตุ 

1. กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือ
ยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออาํเภอ 

สถานทีใ่ห้บริการฉีดวคัซีนไข้เหลอืง 

 
1. หอ้งฉีดวคัซีน สถาบนับาํราศนราดูร ถนนติวานนท ์ส่ีแยกแคลาย จ.นนทบุรี  11000  เบอร์โทร 

02 590 3235, 02 951 1168-79 
2. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร 02 249 4110, 02  249 4118  
3. สถานเสาวภา กรุงเทพฯ 
4. ราคาการฉีดวคัซีนประมาณ 1,200บาท 
5. การฉีดหน่ึงคร้ังมีระยะ ป้องกนัโรคไขเ้หลืองได ้10 ปี การฉีดวคัซีน  
6. ควรฉีดล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 10 วนั 
7. ใหน้าํสาํเนาหนงัสือเดินทาง ไปแสดง เพื่อขอฉีดวคัซีน (เอาหนา้ท่ีมีช่ือ) 


