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เมืองไนโรบี – สัมผสัความอุคมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวนัน่า 
จะได้สัมผสักบั BIG FIVE – ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพ่ือชม ฝูงฮิปโป – ล่องเรือเหนือล าน า้แซมเบซี 
ซ่ึงเป็นแม่น า้ทีใ่หญ่เป็นอนัดับสองของทวีปแอฟริกา – ล่องเรือชมสัตว์ป่าในแม่น า้โชเบ บอทสวานา 

* ชมน า้ตกวคิตอเรียทั้ง 2 ฝ่ัง ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เทีย่วสบายๆ ไม่ย้ายโรงแรมบ่อย * 

อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีา ทิปพนักงานขบัรถ ไกด์ท้องถิน่ ค่าขึน้เฮลคิอปเตอร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
13-22 ก.ค.//09-18 ส.ค.//13-22 ก.ย.//11-20 ต.ค.// 15-24 พ.ย.//27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1  กรุงเทพฯ – ไนโรบี(เคนย่า) 
22.00 พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4เคาน์เตอร์ T กรุ๊ป

เจ้าหน้าที่รอรับท่านและคณะพร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระ
ก่อนออกเดินทาง 

วนัที่2    ไนโรบี – อุทยานแห่งชาต ิมาไซ มาร่า – รีสอร์ทกลางธรรมชาต ิ 
01.15 ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ โดยเทีย่วบินที ่KQ761 
06.15 เดินทางถึงกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นน าท่านข้ึนรถตูแ้บบหลงัคา

เปิด สู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของนกัท่องซาฟารีท่ีมาประเทศเคนย่า น าท่านเข้าสู่ที่
พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง  ตัวรีสอร์ท ตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตัวรี
สอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ (Oloongams Hills) ติดเขตอุทยานมาไซ มาร่า มี
สะดวกสบายมาก มีเคร่ืองปรับอากาศ สระว่ายน ้า พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน  มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม และ ยามค ่าคืนยงัมีการแสดงจากชาวพืน้เมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกบัเสียงเพลงอกีด้วย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารในทีพ่กั 
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลทข์องรายการน้ี ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าท่ี

เตม็ไปดว้ยสัตวป่์าแห่งทุ่งสะวนัน่าและเหมาะส าหรับการท าซาฟารี   



15.30 ท่านจะไดอ้อกเล่นเกมส์ไดรว ์เพื่อสัมผสักบั Big Five  ภายในอุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ท่ีมีช่ือเสียงระดบั
โ ล ก  อ ยู่ ติ ด กั บ อุ ท ย า น
แ ห่ ง ช า ติ เ ซ เ ร กิ ติ  ข อ ง
ประเทศแซนทาเนีย และจะ
มีการยา้ยถ่ินขา้มประเทศไป
มา หรือการอพยพของสัตว์
เพื่อหาอาหารในเขตท่ีอุดม
สมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัว
ไวลเ์ดอร์บิสตแ์ละมา้ลาย จะ
มีจ านวนนับแสนตัวในแต่
ละกลุ่มในการขา้มแม่น ้ ามา
ร่าไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้ า และมีสัตวจ์  านวนมากท่ีถูกเหยียบตายระหวา่งขา้มแม่น ้ าหรือไม่ก็ถูกจระเขกิ้น
เป็นอาหารระหวา่งขา้มแม่น ้ า ส่วนซากท่ีเน่าก็เป็นอาหารของนกแร้งเหยี่ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตยล์บั
ขอบฟ้า น าท่านเดินทางกลบัสู่ลอดจ ์ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
ที่พกั:  Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

 

 

 

 

วนัที่3 มาไซ มาร่า – ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาต ิมาไซ มาร่าทั้งวนั  
 หมู่บ้านชาวมาไซ – รีสอร์ทหรู 
05.30  *** สุดยอดแห่งประสบการณ์ ส าหรับท่านที่ต้องการขึ้นชมความงามของอุทยานมาไซ มาร่า โดย

บอลลูน กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาท่านล่ะ 500 USD (ค่าขึน้บอลลูนไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ การขึน้
บอลลูนอยู่ในดุลยพนิิจของกปัตันผู้บังคบั กรุณาท าตามกฎทุกอย่าง อย่างเคร่งคดั ทางบริษัทฯ บอลลูน
เป็นผู้รับผดิชอบเร่ืองประกนัอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยไม่มกีารบังคบัจาก 
บริษทัฯ) ***ได้เวลาสมควรน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั เพ่ือรับประทานอาหารเช้า 

07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั หลงัจากนั้นให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย   



09.00 น. ได้เวลาส าหรับการท่องซาฟารีกันตั้งแต่เช้าเพ่ือท าเกมส์ ไดร์ฟ ท่านจะไดส้ัมผสักบัสุดยอดการ ท่องป่า
ซาฟารีแห่งทุ่งสะวนัน่าขนานแท ้สัมผสักบับรรยากาศของทุ่งหญา้แห่งแอฟริกาขนานแท ้ปราศจากการปรุง
แต่ง จากมนุษย ์ให้ท่านไดสู้ดอากาศอนัแสน
สดช่ืนในช่วงเชา้ พร้อมกบัชมสัตวป่์า ตามหา 
Big Five  ซ่ึงได้แก่ สิงโต เสือ ดาว ช้าง แรด 
และควายป่า  อันหมายถึงความดุร้ายและ
อนัตรายของสัตว ์หรือท่ีเรารู้จกักนัดีว่าเป็น
เจ้าป่าแห่งทุ่งสะวนัน่า ท่านจะตะลึงกับฝูง
ไวลเ์ดอร์บิสต ์นบัแสน ฝงูมา้ลาย ควายป่า ฝงู
ช้าง มา้ลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศและ
ฝงูกวางพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ีมีลายสวยงามอยา่งเช่น วอเตอร์บัค๊ บุชบัค๊ ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซลโทบี ซ่ึงท่านจะ
ประทบัใจในความงามของสัตวเ์หล่าน้ี  ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบน้ีท่านจะไดเ้ห็นความเป็นอยู่
ของสัตวป่์าทั้งในช่วงเชา้ สาย และบ่าย ให้ท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอนัน่ารักของสัวตป่์าท่ีมีอยู่
มากมาย ไดเ้วลาสมควรคนรถน าท่านกลบัสู่ทีพกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั แบบ ปิคนิค (Lunch Box) 
บ่าย คนรถน าท่านออกท่องซาฟารีอีกคร้ังในช่วงบ่าย เพื่อเก็บบ๊ิกไฟว ์ให้ครบ และให้ท่านไดใ้ชเ้วลาในอุทยานมา

ไซ มาร่า ให้คุม้ค่าท่ีสุด น าท่านแวะเท่ียวหมู่บา้นชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta) ชนเผา่พื้นเมืองท่ี
น่ารัก สนุกสนานกบัการตอ้นรับอย่างเป็นกนัเองจากคนทอ้งถ่ิน น าท่านซาฟารีต่อจนถึงช่วงเย็น น าท่าน
เดินทางกลบัสู่ลอจด์ ท่ีพกั 

19.30 น. บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  
 (การท าเกมไดร์ฟ สามารถท าได้ตลอดทั้งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิคขึน้อยู่ตามความเหมาะสม

ของแต่ละฤดูกาล) 

ที่พกั:  Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
*** ทางบริษทัไม่สามารถการันตีวา่ท่านจะเจอสัตว ์ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวต่์างๆอยูก่นัแบบอิสระในอุทยาน*** 

 

วนัที่4 มาไซ มาร่า – อุทยานแห่งชาตไินวาซ่า – ล่องเรือ ชมฮิปโป  
 กรุงไนโรบ ี– ภตัตาคารคอร์นิวอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านข้ึนรถตูแ้บบหลงัคาเปิดท่ีสามารถยนืข้ึนและชมสัตวไ์ดเ้วลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติหรือเวลาชม

สัตว ์ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มชีวติความเป็นอยูข่องชาวเคนยา่และบางแห่งเป็นทุ่งโล่งและอาจเห็นสัตวต่์าง 
ๆ เดินขา้มถนนไดโ้ดยง่าย เดินทางถึงทะเลสาบไนวาซา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  



บ่าย น าท่านล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพ่ือชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจ านวนมากกว่า 
1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตวัผูท่ี้เป็นจ่าฝูงดูแลตวัเมียและลูก ๆ ฮิปโปตวัใหญ่มีน ้ าหนกัประมาณ 4 ตนั อาศยัอยู่
ในหนองน ้ าหรือน ้ าท่ีมีความลึกไม่เกิน 3 
เมตร ด าน ้ าไดค้ร้ังประมาณ 4-6 นาที จึง
จะเอาหวัโผล่ข้ึนมาเหนือน ้าท่านสามารถ
เห็น  หู ตา จมูก อยู่เหนือน ้ าในระนาบ
เ ดียวกันได้อย่างชัด เจนเ ม่ือมองใน
ระยะไกลเหมือนขอนไม้ลอยน ้ า  ฝูง
ฮิปโปจะข้ึนมาบนบกเพื่อกินหญ้าใน
เวลากลางคืนเน่ืองจากผิวของฮิปโปจะ
ทนความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวนัจึง
ตอ้งอยูใ่นน ้ า  นอกจากน้ียงัให้ท่านไดช้มนกชนิดต่าง ๆ มากกวา่ 200 ชนิด ท่ีมีสีสวยงามแตกต่างกนัในแต่ละ
พนัธ์ุและหาชมได้ยาก จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy มีเน้ือท่ี 80 
กิโลเมตร ท่ีท่านจะสามารถเดินชมสัตวห์รือจะถ่ายรูปไดอ้ย่างใกลชิ้ดกบัมา้ลาย ยี่ราฟ มา้ลาย ไวด์เดอร์บิสต์ 
และกวางชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น วอเตอร์บัก๊ บุชบัก๊ ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยงัมีฝูงควายป่า 
นอกจากน้ีเขตอนุรักษ์สัตวป่์าแห่งน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัดงัจากฮอลลีวูด๊ น าท่านเดินทางโดยรถ สู่
กรุงไนโรบี  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ Carnivore Restaurant ภัตตาคารท้องถิ่น สไตล์แอฟริกันที่มี
ช่ือเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเน้ือชนิดต่างๆ ที่น ามาคลุกเคล่าเคร่ืองเทศ และย่างจนสุก หอม 
อร่อยพร้อมน ้าจิ้มรสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือวัว เน้ือจระเข้ เน้ือนกกระจอกเทศ เน้ือกระต่าย เน้ือกวางชนิด
ต่างๆ เน้ือไก่ ใส้กรอกหมู เน้ือแกะ ซ่ีโคลงหมู พร้อม ซุป สลดั มันฝร่ัง และข้าวสวย 

พกัที่:  Four Points by Sheraton Nairobi Airport Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  ไนโรบี – เมืองวคิตอเรีย ฟอลล์(ซิมบับเว)  
 ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – ภตัตาคารโบม่า 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง / น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ไนโรบี 
07.20 ออกเดินทางสู่เมืองวคิตอเรีย ฟอลล์ Victoria Falls ประเทศซิมบับเว โดยเทีย่วบินที ่KQ792 
09.35 เดินทางถึงสนามบิน วิคตอเรีย ฟอลล์ น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง น าท่านออกดินทางสู่เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

Victoria Falls Hotel อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั / หรือเทียบเท่า 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศัย   



15.00 น าท่านล่องเรือเหนือล าน า้แซมเบซี (Sundowner Cruise) ซ่ึงเป็นแม่น ้า ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของทวปีแอฟริกา 
ซ่ึ งไหลผ่าน 2 ประเทศ คือ
แซมเบียกบัซิมบบัเว่ ตวัแม่น ้ า
แซมเบซีนั้นใสสะอาดแมว้่าจะ
ดูสีคล ้ าท่ีส าคญัมีสัตวอ์นัตราย
อยู่หลายประเภท อาทิ จระเข้ 
ฮิปโป ตลอดสองขา้งทางท่ีเรือ
วิง่ผา่นท่านจะไดเ้ห็นธรรมชาติ
ท่ีเป็นป่าใหญ่ มีทั้งตน้ไมใ้หญ่
นอ้ย และสัตวป่์าโผล่มาให้เห็น
เป็นคร้ังคราวและพิเศษท่านจะ
ไดช้มพระอาทิตยต์กอนัสวยงามจากบนเรือดว้ย สมควรแก่เวลา น าท่านกลบัโรงแรม 

ค ่า        บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร BOMA Restaurant พร้อมโชว์พืน้เมืองแอฟริกนั อนัสนุกสนาเร้าใจ 

 

ที่พกั:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6   ชมน า้ตกวคิตอเรียฝ่ังซิมบับเว (สวยมาก) - น่ังเฮลคิอปเตอร์ชมน า้ตก(รวมในค่าทัวร์) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชมน ้าตกวิคตอเรีย ฝ่ังซิมบับเวน ้าตกนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน ้าตกวิคตอเรียโดยมีแม่น ้ าแซมเบซี

เป็นต้นก าเนิดน ้ าตกท่ียิ่งใหญ่น้ีถูก
ค้นพบโดยนักส า รวจช าวสก็ อต 
ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตนเม่ือปี ค.ศ.
1855 เป็นน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดในโลก มี
ความสูงณจุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตวั
น ้ าตกมีความกวา้งถึง 1.7 กิโลเมตรใน
ฤ ดูน ้ าหลาก ซ่ึ งตรงกับ ช่วง เ ดือน
มีนาคม – เมษายนจะมีปริมาณน ้ าตก
จากหน้าผาถึงนาท่ีละกว่า 100 ลา้นแกลลอนปัจจุบนัได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ้ให้เป็นหน่ึงใน
มรดกโลกและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลกน าท่านชมจุดชมน ้ าตกท่ี
มีช่ือ 4 จุดท่ีไม่ควรพลาดคือ  

 1. Devil’s Cataract สวยสะใจ ละอองน า้สาดกระเซ็นชุ่มฉ ่า   
 2. Main Falls มีหน้ากว้างของแผงน า้ตกถึง 830 เมตร  
 3. Horse Shoe Falls เป็นจุดทีไ่ด้รับการยกย่องว่าสวยทีสุ่ด ตัวน า้ตกมีรูปคล้ายเกือกม้ามีความสูงถึง 95 เมตร  



 4. Rainbow Falls เ ป็นจุดที่น ้ าตกมี
ความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้
สัมผสัความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ
น ้ าตกน้ีอยา่งใกลชิ้ดการเดินชมน ้ าตก
จะตอ้งเปียกจากละอองน ้ า และฝนท่ี
อาจตกได้ตลอดทั้ งปี เพราะฉะนั้ น 
ควรเตรียมเส้ือกนัฝนท่ีมีฮูด้ ร่ม ติดตวั
ไปดว้ย และอยา่ลืมถุงหรือกระเป๋ากนั
น ้าส าหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย 

เทีย่ง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
 พิเศษสุด...น าท่านน่ังเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของน ้าตกจากมุมสูงประมาณ 15 นาที ท่านจะได้ชม

ความสวยงาม และยิ่งใหญ่ของน ้าตกจากมุมสูง(รวมในค่าทัวร์แล้ว) เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง 
ท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน จากน้ันอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับ
บรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั 

ค ่า        บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที่7 ซิมบับเว – ลฟิวิง่สโตน์(แซมเบีย) – เข้าชมน า้ตกฝ่ังแซมเบีย  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 



 หลงัอาหารน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่
ประเทศแซมเบีย โดยการเดินขา้มสะพาน 
ขา้มฝากแม่น ้ าแซมเบซี ท่านจะได้ชมวิวท่ี
สวยงามของ หุบ เหวด้าน ล่ างและชม
กิจกรรมบนัจ้ี จัม๊ จากบนนสะพานแห่งน้ี 
(น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง) จากนั้น
น าท่านสู่ที่พัก The Avani Resort หรือ
เทยีบเท่า 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติน ้าตกวิคตอเรียฝ่ังแซมเบีย น าท่านชม น ้าตกวิคตอเรีย (Victoria Fall ) 1 

ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรม ชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World)   ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียน
ระดับของ  แม่ น ้ า แซม บี ซี  (Zambezi 
River)  ทั้งสาย ค้นพบโดย ด็อกเตอร์ลิฟ
วิ่งสโตน เม่ือปี ค.ศ.1855 ปัจจุบันเป็น
พรมแดนธรรมชาติระหวา่งซิมบบัเว ่และ
แซมเบีย จากนั้นน าท่านสู่อุทยานแห่งชาติ
น ้ าตกวิคตอเรียฝ่ังแซมเบีย น าท่านชม
น ้าตกท่ีส าคญัและสวยงามอีก 2 แห่งซ่ึงอยู่
ฝ่ังแซมเบีย คือ น ้ าตกArmchair Fallsซ่ึง
เป็นจุดท่ีน ้ าตกมีความสูงเป็นอนัดับสอง 
รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหน่ึงคือ น ้ าตก Eastern Cataract ซ่ึงสวยงามไม่แพจุ้ดอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกนัการเดินชมน ้ าตกจะตอ้งเปียกจากละอองน ้ า และฝนท่ีอาจตกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น ควร
เตรียมเส้ือกนัฝนท่ี มีฮูด้ ร่ม ติดตวัไปดว้ย และอยา่ลืมถุงหรือกระเป๋ากนัน ้าส าหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย จากนั้น
อิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในรีสอร์ท ผอ่นคลายกบับรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั 

ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมทีพ่กั 

ที่พกั:  The Avani Resort / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่8 แซมเบีย – อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม Big Five   
 ล่องเรือแม่น า้โชเบ ชม ฮิปโป – ลฟิวิง่สโตน   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   



 จากน้ัน น าท่านน าท่านเดินทางสู่อุทายาน
แห่งชาติโชเบ ประเทศสาธารณรัฐบอสวานา 
(Botswana) (เดินทาง 1.30 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและผ่านพรมแดนแล้ว น า
ท่านเดินทางสู่บริเวณ อุทยานแห่งชาติโชเบ 
(Chobe National park) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีดี
ท่ีสุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว เขา้
มาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นท่ีประมาณ 
10,698 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ใน
บอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตวใ์หญ่นานาชนิด 
เช่น ฝูงช้างป่าท่ีมีกว่า 60,000 เชือก(มากท่ีสุดใน
โลก), ฝูงควายป่า, ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง 
สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า และไฮยีน่าลายจุด น า
ท่านออกชมสัตว์ (Game Drive) ท่องป่าซาฟารีชม
สัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้า ของทวีปแอฟริกาคือ สิงโต 
แรด ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว ไปจนถึงเพื่อนๆ 
ท่ีน่ารักอยา่งยีราฟ มา้ลาย ฮิปโปโปเตมสั และนก
นานาชนิด ท่องป่าซาฟารีดูสัตวด์ว้ยรถจ๊ีบ รถแต่
ละคัน มีนายพรานห รือ  Ranger ซ่ึ ง เ ป็นทั้ ง
คนขบัรถและไกด์คอยแนะน าวิธีการชมสัตวใ์ห้
ทราบ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็น
ท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์านาชนิดและแน่นอนหมาย
รวมถึง ผูย้ิ่งใหญ่ทั้งห้า  (Big five) คือ ควายป่า ชา้ง สิงโต แรด และเสือดาว ซ่ึงถา้ไดเ้ห็นครบก็ถือไดว้่าเป็น
การชมสัตวท่ี์สมบูรณ์ แต่ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก เพราะสัตวท่ี์น่ีอยู่กนัอย่างอิสระ ในป่าซ่ึงเป็นป่าโปร่ง ป่า
ละเมาะ และทุ่งหญา้สะวนันา จนถึงก่ึงทะเลทราย แอฟริกาใตมี้สัตวป่์ากว่า 220 ชนิด ซ่ึงสัตวป่์ามีชีวิตอยู่
อยา่งอิสรเสรีตามธรรมชาติ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั  

 *** ทางบริษัทไม่สามารถการันตว่ีาท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตว์ต่างๆ อยู่กนัแบบอสิระในอุทยาน*** 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



บ่าย น าท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่น ้าโชเบ (Boat Safari) (ใช้เวลาในการท า Game 
Drive ทางน ้ าประมาณ 3 ชัว่โมง) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตวป่์านานาชนิด ท่ีมาด่ืมน ้ าในแม่น ้ าโชเบ 
สัตวป่์าท่ีสามารถเห็นได้มากในแถบน้ีคือ ฮิปโป 
จระเข ้ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้
เก็บภาพความน่าประทบัใจของสัตวป่์านานาชนิด
ท่ีอาศัยในแม่น ้ าโชเบ แม่น ้ าโชเบ เป็นสายน ้ าท่ี
ส าคญัของประเทศบอทสวานา และนามีเบีย ใน
เวลาล่องเรือท่านจะเห็นอีกฟากฝ่ังห่ึงเป็นดินแดน
ของประเทศนามิเบีย แม่น ้ าโชเบจะไหลไปบรรจบ
กับแม่น ้ าแซมเบซี น าท่านแวะถ่ายรูปกับต้นไม้
ประหลาด เบาบบั พนัธ์ุแอฟริกา ท่ีมีในอุทยานแห่งน้ีดว้ย ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการดูนก ท่ีน่ียงัเป็นแหล่ง
รวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพนัธ์ุ ซ่ึงสัตว ์ป่าท่ีน่ีมีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระเสรีตามธรรมชาติ ให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพความประทบัใจ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า            บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
พกัที่:  The Avani Resort / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9 ลฟิวิง่สโตน์ – สนามบิน – ไนโรบี – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 จากนั้นอิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในรีสอร์ท ผอ่นคลายกบับรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั ซ่ึง

ภายในรีสอร์ท จะมีสัตวเ์ล้ียงน่ารักๆ ท่ีทางรีสอร์ทเล้ียงไวแ้บบธรรมชาติ อาทิเช่น กวาง, มา้ลาย, ยรีาฟ ใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี *** สัตว์เหล่านีม้ีนิสัย ขีต้กใจ ไม่ท าร้ายคน แต่ไม่ควรเข้าใกล้จนเกนิไป 
และไม่ควรเข้าด้านหลังของม้าลายเพราะอาจโดนม้าลายดีดได้ ซ่ึงทางโรงแรมและบริษัททัวร์ไม่สามารถ
รับผดิชอบได้ *** 

เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินลิฟวิง่สโตน์ LIVINGSTONE AIRPORT 
18.05     ออกเดินทางสู่เมืองกรุงไนโรบี โดยเทีย่วบินที ่KQ783 
22.10 เดินทางถึงสนามบินไนโรบี แวะต่อเคร่ือง 
23.59  น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่KQ886 

วนัที่10 สนามบินสุวรรณภูมิ 
13.50 น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

บริษัทฯ...ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณทีีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิย อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ สภาพภูมอิากาศ, การ
ก่อจลาจล, อุบัตเิหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากทีสุ่ด เน่ืองจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมา
จ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้และจะไม่คืนเงนิค่าทวัร์ทีท่่านช าระแล้ว หากท่านถูกปฏเิสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 



วคัซีนป้องกนัไข้เหลือง (Yellow Fever) 
ผู้ทีเ่ดินทางเข้าสู่ประเทศเคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว ต้องได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลือง (Yellow Fever) และต้อง
ถือหนังสือยืนยันการได้รับวัคซีน (International certificate of vaccination) ก่อนเดินทางเข้าประเทศน้ันๆ ด้วย 
เพราะจะถูกตรวจทีด่่านตรวจคนเข้าเมือง  

ในประเทศไทยสามารถฉีดวคัซีนไข้เหลือง และรับหนงัสือรับรองการฉีดวคัซีนได้ที่ 
1. คลนิิกเวชศาสตร์ท่องเทีย่วและการเดินทาง (คลนิิกนักท่องเทีย่ว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034  สามารถดูรายละเอยีดและท านัดหมาย online ได้
ที ่www.thaitravelclinic.com/th 
2. คลนิิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและอายุรศาสตร์การท่องเทีย่ว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161 
3. สถาบันบ าราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430 
4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ
(คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ 

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวคัซีนไข้เหลือง 
1. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 
2. ต้องน าส าเนาหนังสือเดินทาง มาเพ่ือออกสมุดรับรองการฉีดวคัซีน  
3. ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท 
  



อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

22 มิ.ย.-01 ก.ค. 2562 175,900 175,900 171,900 47,900 

13-22 ก.ค. 2562 175,900 175,900 171,900 47,900 

09-18 ส.ค. 2562 175,900 175,900 171,900 47,900 

13-22 ก.ย. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

11-20 ต.ค. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

15-24 พ.ย. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 172,900 172,900 168,900 47,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ//ไนโรบี-วคิตอเรียฟอลล/์/ลิฟวิง่สโตน์-ไนโรบี(หรือสลบัก่อนหลงั)  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมี
การปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีา ทั้งส่ีประเทศ เคนยา่, ซิมบบัเว, แซมเบีย, บอทสวาน่า (ไม่ตอ้งแสดงตวั)   
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดชิ้มอาหารอาหารทอ้งถ่ินสลบัอาหารเอเชีย  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอดเสน้ทาง  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

 
 



เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  6 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางแอฟริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 6 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวปีแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เน่ืองจากมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 
กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
-  ค่าห้องพักในทวีปแอฟริกา ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 
• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบคา่ใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    
 สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  19 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA เคนย่า ซิมบับเว แซมเบีย บอทสวาน่า (ไม่ต้องแสดงตวั) 
 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 น้ิว จ านวน 4 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาสมุดรับรองการฉีดวคัซีนไขเ้หลือง 
5. ส าเนาวซ่ีาซิมบบัเวท่ีท่านเคยไดรั้บ (ถา้มี)  
6. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเขา้ประเทศปลายทางเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

7. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  


