
 
 

Tanzania - Kenya Package tour 7 Days 4 nights  
TOUR CODE : KY121103MZ 

ยู.แทรเวล วาเคชั่นส รวมกับสายการบินเคนยา แอรเวย  เชิญทานทองแดน

ซาฟารีดินแดนประเทศ แทนซาเนียและเคนยา ตามลาหา  Big 5 หรือเจาปาแหงแอฟ
ริกา  สิงโต เสือดาว ชาง แรด และควายปา  ชมยอดเขา คิลิมันจาโร 1 ใน 10 ยอดเขาท่ี

สูงท่ีสุดในโลกและ เปนยอดเขาที่สูงที่สดุในทวีปแฟริกา ดวยความสูง 5,895 เมตร ชมทุงสวัน

นาแหงประเทศแทนซาเนียที่อุทยานแหงชาติโกรองโกโร และ อุทยานแหงชาติอรชูา  กรุงไนโรบี

เมืองที่มอีากาศดีนาอยูติดอันดับตนๆ ของโลก ชมนกฟลามิงโกนบัแสนตัวท่ีทะเลสาบนากูรู 

นอกจากนีท้านยังจะไดพบกับสัตวปาแหงแอฟริกาที่หายากอีกมากมาย อาทิเชน มาลาย 

หมูปา กวาง เสือซีตาห ไฮอีนา หมาปา  ชมเหลาไวลเดอรบิสตหรือกนูนับลานตัวในฤดู

อพยพขามแดนจากประเทศแทนซาเนียมาอยูท่ีอุทยานแหงชาติมาไซมาราของเคนยา  
 

วันเดินทาง    กรกฎาคม – ตุลาคม  2554 
       
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - ไนโรบี 

21.00 น เชิญทาน Check in กับเจาหนาที่ของสายการบินที่เคานเตอร W ทางเขาประตู 10 เพื่อทําการ

 ตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระตางๆ โดยสายการบินเคนยาแอรเวย  

  

วันท่ีสอง กรุงไนโรบี -  คิลิมันจาโร (ประเทศแซนซาเนีย) - อุทยานแหงชาติโกรองโกโร  

00.40 น. ออกเดินทางสู กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา โดยสายการบินเคนยา เที่ยวบินที่..KQ861  

06.10 น  เดินทางสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ( Jomo Kenyatta International Airport ) 

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนยา เพื่อตอเครื่อง 

08.00 น นําทานเดินทางสูเมืองคิลิมันจาโร ประเทศแทนซาเนีย เท่ียวบินท่ี KQ 6724 

09.00 น เดินทางถึงสนามบินคิลิมันจาโร ประเทศแทนซาเนีย ผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและทําวีซาหนาดาน คาวีซาประมาร 50 

เหรียญ ( คาทําเนียมวีซายังไมรวมในราคาทัวร ) ผานชมยอด

เขาคิลิมันจาโรที่เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาและเปนภูเขา

ลูกเดียวที่สูงที่สุดในโลก ความสูงที่ 5.895 เมตร และมีหิมะปกคลุม

ตลอดทั้งป สามารถเดินขึ้นไปไดจึงเปนที่หมายปองของนักผจญภัย
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หรือนักไตเขาจากทั่วโลกที่มาที่ภูเขาลูกนี้เพื่อการผจญภัย จากนั้นเดินทางตอไปยังอุทยาน

แหงชาติโงโรโงโรและเขาที่พัก 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของที่พัก 

อุทยานแหงชาติโกรองโกโร ( Ngorongoro National Park )   แหงประเทศ

แทนซาเนียใหทานไดทองทุงสะวันนาที่เด็มไปดวยสัวตปามากกวา 30,000 ตัวที่อาศัยอยูตาม

ธรรมชาติไมวาจะเปนไวลเดอรบิสต ควายปา ชาง แรด มาลาย หรอื ฟูงกวางแสนสวยพันธุตาง ๆ 

ที่มีลายแตกตางกันไปในแตละสายพันธุ และโกรองโกโรยังเปนภูเขาไฟที่ดับแลวที่มีขนาดมหึมา

ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมือ่ราว 3 ลานปกอนทําใหมีปากปล องภูเขาไฟกวางถึง 12 ไมล ที่มี

ความลึกและกวางที่สุดในโลก  

นําทานเข าพักท่ี Ngorongoro Sopa Lodge หรือเทียบเทา 

ค่ํา  ประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารในที่พัก 

วันท่ีสาม อุทยานแหงชาติโกรองโกโร – อุทยานแหงชาติอรูชา - กรุงไนโรบี 

 นําทานออกทําเกมไดรฟ ในชวงเชาตรู เพื่อดูสัตวที่ออกมาหากิน

อาหารในชวงเชาที่แตกตางกันในชวงกลางวันและชวงค่ํา แลวกลับ

เขาสูโรงแรม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารในที่พัก 

นําทานเดินทางสูอุทยานแ หงชาติ อรูชา ( Arusha National Park 

) ซึ่งอยูไมไกลจากของภูเขาคิลิมันจาโร  ใหทานไดชมความแตงตาง

ของสัตวที่อยูในเขตอุทยานแหงนี้ไมวาจะเปน  

มาลาย ยี่ราฟ ชาง  

เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวัน แบบปกนิคระหวางทาง 

 จากเดินทางสูสนามบินคิลิมันจาโร  

19.40 น.       นําทานเดินทางจากคิลิมันจาโร โดยเที่ยวบินท่ี KQ6725 

20.40 น.       ถึงสนามบินโจโม เคนยัดตา แหงประเทศเคนยา  

          ผานการตรวจคนเขาเมืองแลวนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก Sarova Stanley Hotel หรือ 

เท่ียบเทา 

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

วันท่ีสี่ กรุงไนโรบี – ทะเลสาบไนวาชา – อุทยานแหงชาตินากูรู หรือทะเลสาบสีชมพู 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารในโรงแรม 

 หลังจากนั้นนําทานขึ้นรถตูแบบหลังคาเปดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตวไดเวลาเดินทางไปถึง

อุทยานแหงชาติหรือเวลาชมสัตว ระหวางทางใหทานไดชมชีวิตความเปนอยูของชาวเคนยาและ

บางแหงเปนทุงโลงและอาจเห็นสัตวตาง ๆ เดินขามถนนไดโดยงาย เดินทางถึงทะเลสาบไนวาซา 
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ลองเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้ มีจํานวนมากกวา 

1,000 ตัว แตละฝูงจะมีตัวผูที่เปนจาฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโปตัวใหญมีน้ําหนักประมาณ 4 

ตัน อาศัยอยูในหนองน้ําหรือน้ําที่มีความลึกไมเกิน 3 เมตร ดําน้ําไดครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะ

เอาหัวโผลขึ้นมาเหนือน้ําทานสามารถเห็นหู ตา จมูก อยูเหนือน้ําในระนาบเดียวกันไดอยาง

ชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไมลอยน้ํา ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญาในเวลา

กลางคืนเนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความรอนไมไดในเวลากลางวันจึงตองอยูในน้ํา  นอกจากนี้

ยังใหทานไดชมนกชนิดตาง ๆ มากกวา 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกตางกันในแตละพันธุและหา

ชมไดยาก จากนั้นนําทานขึ้นสู เขตอนุรักษสัตวปา Crescent Island Conservancy  มีเนื้อ

ที่ 80 กิโลเมตร ที่ทานจะสามารถเดินชมสัตวหรือจะถายรูปไดอยางใกลชิดกับมาลาย ยี่ราฟ มา

ลาย ไวดเดอรบิสต และกวางชนิดตาง ๆ อาทิเชน วอเตอรบ๊ัก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล อิมพาลากา

เซล และยังมีฝูงควายปา นอกจากนี้เขตอนุรักษสัตวปาแหงนี้ยังเคยเปนสถานที่ถายทําหนังดัง

จากฮอลีวูด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 

 เดินทางเขาสูเขต อุทยานแหงชาตินากูรู ( Nakuru National 

Park ) ซึ่งเปนอุทยานแหงชาติที่เล็กที่สุดในสาธารณรัฐเคนยามี

พื้นที่ประมาณ 5,82,650 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวยภูเขาและ

เปนปาพุมไหมและหนองน้ําที่เปนสวนของทะเลสาบ นําทานชม “ 

ทะเลสาบนากูรู”
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 ตั้งอยูภายในอุทยานแหงชาติทะเลสาบนากูรู ใน

เขตริฟท วัลเลย หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนยา 

บริเวณแหงนี้ในสมัยกอนเปนภูเขาไฟที่มีแรธาตุที่อุดมสมบูรณไหลสู

ทะเลสาบและมีสาหรายแกมเขียวทําใหเกิดสารอินทรียมีกลิ่นเหม็นและเปนฟองบางครั้งก็ถูก

เรียกวา Soda Lake และเนื่องจากน้ําในทะเลสาบแหงนี้มีความ ลึกเพียงไมกี่เมตร และ เ ต็มไป

ดวยสาหรายอันเปนอาหารโปรดของนกฟลามิงโกจึงทําใหทะเลสาบ

แหงนี้มีนกฟรามิงโกนับแสนตัว  หากมองจากที่สูงจะเห็นเปนสีชมพู   

นอกจากนกฟลามิงโกแลว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแหงนี้ ยังเปน

แหลงที่อยูอาศัยของนกชนิดตางๆ อีกมากกวา 400 สายพันธุ จึงถือ

เปนแหลงดูนกที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของโลก   จากนั้นนําทานทําเกม

ไดรฟ  (Game Drive) หรือนั่งรถเปดหลังคาตะลุยปาเพื่อตามหา

เหลา Big 5 เปาหมายของนักทองเที่ยวที่มาเยือนเคนยา สิงโต 

เสือดาว แรด ชาง และ ควายปา  ที่ใชชีวิตอยูตามธรรมชาต ินอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชม

สัตวอื่น ๆ ที่ไดยาก อาทิเชน ยีราฟ กวาง มาลาย ลิงบาบูน และหมูปา และจุดเดนของอุทยาน

แหงนี้ คือ นกฟลามิงโกสีชมพูนับแสนตัว ที่หาอาหารอยูที่ทะเลสาบนากูรูแหงนี้ เมื่อเรามองดู

ไกลๆพื้นที่มากกวาครึ่งของทะเลสาบจะเปนสีชมพู  จากนั้นเดินทางสูสวีทวอเตอร 



 
นําทานทองซาฟารี (Game Drive ) ที่ศูนยอนุรักษสัตวปาที่สวิทวอเตอร ใหทานไดตามหา Big 

5  อีกครั้งที่ศูนยอนุรักษสัตวปาในอุทยานแหงชาติ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก 

 นําทานเขาพักท่ี  Sarova Lion Hill Lodge  หรือเทียบเทา 

วันท่ีหา    นากูรู  – อุทยานแหงชาติมาไซมารา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารที่พัก 

 นําทานเดินทางโดยทางรถสูอุทยานแหงชาติมาไซมารา ใหทานไดชมความเปนอยูของชาวเคน

ยาและความเปนธรรมชาตทิี่เปนปาและทุงหญากอนถึงเขตตําบลนรกของอุทยานแหงชาติมาไซ

มารา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปกนิค ระหวางทาง 

  อุทยานแหงชาติมาไซมารา ถือเปนไฮไลทของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณของอุทยาน

แหงชาติมาไซมาราที่เต็มไปดวยสัตวปาแหงทุงสะวันนาและเหมาะ

สําหรับการทําซาฟารี  ทานจะไดสัมผัสกับ Big 5  ภายในอุทยาน

แหงชาติระดับโลก ซึ่งอยูติดกับอุทยานแหงชาติเซเรกิติของประเทศ

แซนทาเนีย และจะมีการยายถิ่นขามประเทศไปมา หรอืการอพยพของ

สัตวเพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณกวาโดยเฉพาะตัวไวลเดอรบิสต

และมาลาย จะมีจํานวนนับแสนตัวในแตละกลุมในการขามแมน้ํามารา

ไปยังอีกฝงหนึ่งของแมน้ํา และมีสัตวจํานวนมากที่ถูกเหยียบตาย

ระหวางขามแมน้ําหรือไมกถ็ูกจระเขกินเปนอาหารระหวางขามแมน้ํา สวนซากที่เนาก็เปนอาหาร

ของนกเหยี่ยวและพวกอีกา  ไดเวลาพอสมควรคนรถรับทานมุงหนาสูที่พักของเราในคืนนี้ เพื่อให

ทานไดลงทะเบียนสูหองพัก 

 นําทานเขาท่ีพัก Masai Mara Sopa Lodge  หรือเทียบเทา 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก 

วันท่ีหก  อุทยานแหงชาติมาไซมารา-กรุงไนโรบี-กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก  

 นําทานจะไดสัมผัสกับ สุดยอดการทองปาซาฟารีแหงทุงสะวันนา

ขนานแท สัมผัสกับบรรยากาศของทุงหญาแหงแอฟริกาขนานแท

ปราศจากการปรุงแตงจากมนุษย ใหทานไดสูดอากาศอันแสนสดชื่น

ในชวงเชา พรอมกับชมสัตวปา ตามหา Big 5 ซึ่งไดแก สิงโต เสือ

ดาว ชาง แรด และควายปา อันหมายถึงความดุรายและอันตรายของ

สัตว หรือที่เรารูจักกันดีวาเปนเจาปาแหงทุงสะวันนา ทานจะตะลึงกับฝูงไวลเดอรบิสตนับแสน ฝูง

มาลาย ควายปา ฝูงชาง มาลาย แรด หมูปา นกกระจอกเทศ และฝูงกวางพันธุตาง ๆ ที่มีลาย

สวยงามอยางเชน วอเตอรบ๊ัค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาลากาเซล โทบี ซึ่งทานจะประทับใจใน
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ความงามของสัตวเหลานี้ นําทานเดินทางจากมาไซมาราโดยทางรถสูกรุงในโรบีโดย

เครื่องบินเล็ก The Airstrip flight   

( เครื่องบินเล็กอนุญาตใหนําสัมภาระขึ้นเครื่องไดไมเกนิ 15 กิโลกรัม ตอทาน )  ถึงกรุงไนโรบีนํา

ทานเดินทางสูรานอาหาร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารคารนิวอร  

เพื่อรับประทานอาหารกลางวันรานอาหารคารนิวอรนี้ เปนรานอาหารประเภทยาง เชน หมูยาง 

ไกยาง นกกระจอกเทศยาง จระเขยาง เปนตน โดยเรานั่งอยูกับโตะ จะมีบริกรแวะเวียนกันมา

เสิรฟเนื้อชนิดตางๆ เราจะรับหรือปฏิเสธก็แลวแตความชอบของเรา รานอาหารนีไ้ดรับการโหวตวา 

เปนรานที่ควรคาแกการลิ้มลองสักครั้ง เมื่อเราเดินทางไปทองซาฟารี 

 หลังจากอาหารกลางวันแลว เจาหนาที่นําทานขึ้นรถตูคันเดิม ขับรถชมเมือง และ วิถีความเปนอยู

ของคนเคนยาในเมืองหลวง พรอมกับแวะซุปเปอรมารเก็ต ใหทานไดจับจายซื้อหาของฝาก 

ฝากคนทางบาน โดยเฉพาะของคุณภาพที่เปนผลผลิตจากที่นี่คือ ถ่ัวแมคคาเดเมีย และกาแฟ 

ที่มีกลิ่นหอมรัญจวนใจ แมแตสตารบัคยังนํามาขึ้นชั้นวางขายตามสาขาทั่วโลก   (รับประทาน

อาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ) 

  จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน โจโม เคนยัตตา อาคารระหวางประเทศ 

21.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทําการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ 

 (ในสวนของสายการบิน จะมีบริการอาหารค่ํา และ อาหารเชา ระหวางการเดินทาง) 

23.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเคนยา บินตรงสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันท่ีเจ็ด  ไนโรบี - กรุงเทพมหานคร 

13.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
*** วันเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ ทุกทานตองแสดงตนตอ Health Control กอนผานกองตรวจคน
เขาเมืองนะครับ โดยแสดงสมุดเลมเหลืองและแบบฟอรมซึ่งเราไดเตรียมไวใหทานแลว หากลืมหรือเดิน
ผานไป กองตรวจคนเขาเมืองจะใหเดินกลับมาใหมทําใหเสียเวลา*** 

 
TOUR CODE : KY121103MZ 

  

จํานวนผูเดินทาง 
อัตราคาบริการ/ทาน 
ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค 

เดินทาง 2-3 ทาน  ( ผูใหญ หองคู ) 103,500.- บาท 
เดินทาง 4-5 ทาน  ( ผูใหญ หองคู ) 93,500.- บาท 
เดินทาง 6 ทาน    ( ผูใหญ หองคู ) 90,500.- บาท 
พักหองเดี่ยว จายเพิ่มทานละ   9,900.- บาท 
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หมายเหตุ 
 
ในเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2554 เปนชวงฤดูทองเที่ยวซาฟารี โรงแรมที่เสนออาจจะมีการปรับราคา
ขึ้นโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
 

• ราคาสําหรับเด็กอายุตํากวา 12 ป  ลด 11,000 บาท ตอทานจากราคาของผูใหญ 
• หากเปลี่ยนที่พักที่มาไซมารา เปน Mara Sarova Lodge  จายเพิ่ม  5,000 บาทตอทาน สําหรับหองคู  

สวนหองพักเดี่ยวจายเพิ่ม 7,000 บาทตอทาน 
 
การเตรียมตัวกอนการเดินทาง 

1. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอรตวา มีอายุการใชงานเกิน 6 เดือนหรือไม 
2. เตรียมเส้ือผาใหเหมาะกับสภาพอากาศ โดยเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส                                    
3. ตรวจสอบและเตรียมยา หรอื ของใชสวนตัว เชนยาทากันยุง ครีมกันแดด 
4. กลองถายรูป (สําคัญมาก) กลองวิดีโอ ZOOM 300 MM UP 
5. เงินสกุล USD หรือ GBP, 1 USD =  74 เคนยาชิลลิ่งโดยประมาณ ( อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 

2553 ) สามารถแลกเงินไดตามเคานเตอรโรงแรมเพื่อเปนทิปพนักงานยกกระเปา หรือไกด ทองถิ่น 
คาบริการนี้รวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-ไนโรบี-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเคนยา 
2. คาวีซาเขาประเทศเคนยา 
3. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันตามรายการที่ระบุ 
4. คาประกันการเดินทางคุมครองแบบเดี่ยวของบริษัท มอนเดล ประกันสุขภาพ และ ฉุกเฉิน 
5. คารถตูคอยวิ่งใหบริการทุกแหงตามรายการเดินทาง คาจอดรถ คาเขาอุทยาน พรอมคนขับ 
6. คาที่พัก 3 คืน ตามรายการระบุ 
7. คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ (ไมรวมคาเครือ่งดื่ม เชน น้ําแร หรือน้ําอัดลม ) 

คาบริการนี้ไมรวม 
1. คาหนังสือเดินทาง 
2. คาวีซาเชาประเทศแทนซาเนีย ประมาณ 50 USD. 
3. คาฉีดยาไขเหลือง, คาใชจายตางๆ นอกเหนือจากรายการ 
4. คาทิปส สําหรับคนขับรถโดยประมาณ 3-5 เหรียญ ( USD ) ตอคน ตอวัน คาทิปพนักงานยกกระเปา 
    ประมาณ      1 เหรียญ (USD) ตอคน และคาบริการสวนตัว นอกเหนือจากรายการ คายกกระเปาจากบริกรใน
สถานที่ตางๆ 
5. คาเครื่องดื่มชนิดตางๆ มื้อกลางวัน และมื้อค่ํา  น้ําอัดลมในโรงแรม น้ําแร สําหรับอาหารกลางวัน และ 
อาหารค่ําราคาประมาณ 220-300 เคนยาชิลลิ่ง โดยประมาณเพราะราคาอาจแตกตางกันของแตละโรงแรม 
6. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 
 
 
 
 
  *หมายเหตุ* 
 

รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง 
และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เชน รถเสีย, รถเกิดขัดของ การอนุญาตใหเขาชมสถานที่ตาง ๆ 
ของโปรแกรมทัวร, และวันหยุด วันสําคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 

  หลักฐานการทําวีซาเคนยา 
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาเหลือมากกวา 3 หนา 
2. รูปถายปจจุบันขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
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3. หลักฐานการทํางาน ภาษาอังกฤษ 
 

กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ และไมไดเดินทางกับบิดามารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ 
 
สถานท่ีใหบริการฉีดวัคซีนไขเหลือง 

1. หองฉีดวัคซีน สถาบันบําราศนราดูร ถนนติวานนท สี่แยกคลองเตย จ. นนทบุรี 11000   
โทร. 02-590-3430 ราคาฉีดวัคซีน 620 บาท ตอเข็ม 

2. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาเรือกรุงเทพ โทร. 02-240-2057-8 ราคาฉีดวัคซีน 550 บาท 
ตอเข็ม เวลาทําการ 14.30-16.00น. 

3. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  โทรศัพท 02-252 0161-4  ราคาเข็มละ 900 บาท ตอเข็ม ( รวม
คาบริการทางแพทย) 

 
 
 หมายเหตุ 

 การฉีดวัคซีน ควรฉีดลวงหนากอนออกเดินทาง 10 วัน 
 การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะปองกันโรคไขเหลืองได 10 ป 

 หลักฐานการฉีด ใชสําเนาหนังสือเดินทาง ( เอาหนาที่มีชื่อ ) 
 

 

 


	  หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า 

