
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปิดประสบการณ์ ตะลยุซาฟารี เพ่ือตามล่าหา BIG 5 ประกอบด้วย สิงโต ช้าง เสือดาว ควายป่า และแรด   
ณ อทุยานแห่งชาต ิของประเทศเคนย่า (อมัโบเซล ี, มาไซมาร่า , ทะเลสาบนากรูู) 

เกบ็ภาพความงดงามของยอดเขาคลิมินัจาโร พร้อมสัตว์นานาชนิด ณ อุทยานแห่งชาตอิมัโบเซล ี
สัมผสัความอคุมสมบูรณ์ของอทุยานแห่งชาต ิมาไซ มาร่า ซ่ึงเตม็ไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวนัน่า 

น าชมความงดงามของฝูงฟลามงิโก้ ณ ทะเลสาบนากรูู 
พเิศษ ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพ่ือชมฝูงฮิปโป  



 

 

อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีา ทิปพนักงานขบัรถ ไกด์ท้องถิน่  

ก าหนดการเดินทาง 
22-30 ก.ย. // 15-23 ต.ค. // 10-18 พ.ย. // 01-09 ธ.ค. 2562 

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัที่1  กรุงเทพฯ   
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน  4 เคาน์เตอร์ W

เจ้าหน้าทีร่อรับท่านและคณะพร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระ
ก่อนออกเดินทาง 

วนัที่2    กรุงไนโรบี (เคนย่า) - อุทยานแห่งชาตอิมัโบเซล ี
01.20 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงไนโรบี โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS โดยเทีย่วบินที ่KQ 887 
06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมือง หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  ไกด์ทอ้งถ่ิน รอตอ้นรับสมาชิกทุกท่าน  จากนั้น น าท่านเดินทางโดย
ยานพาหนะขบัเคล่ือน 4 ลอ้ (4WD LAND CRUISER) เพื่อให้เหมาะสมกบัการท่องซาฟารี 
น าท่ าน เดินทางสู่   “อุทยานแห่งชาติอัม โบ เซลี” (AMBOSELI NATIONAL PARK) 
(ระยะทาง 206 กม. // ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) เป็นอุทยานท่ีอยูใ่กลช้ายแดน
ประเทศแทนซาเนีย (TANZANIA) มีภาพฉากหลงัเป็นยอดเขาคิลิมนัจาโร มีอาณาเขตทั้งหมด 392 ตาราง
กิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัสองในเคนยา่ รองลงมาจากอุทยานแห่งชาติมา
ไซมาร่า (MASAI MARA NATIONAL PARK) โดยมี
ฉากหลังเป็นภูเขาคิลีมันจาโร ภู เขาท่ี สูงท่ี สุดใน
แอฟริกา อุทยานแห่งชาติอมัโบเซลี เป็นแหล่งท่ีอยู่
ของสัตวป่์ามากมาย เช่น ควายป่าช้างแอฟริกนั เสือชี
ตาร์ สิงโต แรด ยีราฟ มา้ลาย ไวด์เดอร์บีสท ์ลิงบาบูน 
กาเซลล ์ฮิปโป หมูป่า และสัตวป่์าอีกมากมาย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารในทีพ่กั 
บ่าย น าท่านชมเหล่าสัตวใ์นอุทยานแห่งชาติ หรือท่ีเรียกว่า GAME DRIVE (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ในอุทยานแห่งชาติอมัโบเซลี โดยน าท่านตามล่าหาเจา้ป่า ทั้ง 5 หรือ “BIG FIVE” ซ่ึงไดแ้ก่ สิงโต  เสือดาว  
แรด  ควายป่า และชา้งแอฟริกนั  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
ที่พกั:  AMBOSELI SERENA LODGE                                     หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 



 

 

วนัที่3 อมัโบเซล ี- ท่องซาฟารี ณ อุทยานแห่งชาตอิมัโบเซล ี- กรุงไนโรบี   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 หลังรับประทานอาหารเช้า น าท่านท า GAME DRIVE (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง)  ในอุทยาน

แห่งชาติอมัโบเซลี ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของยอดเขาคิลิมนัจาโร (MOUNT KILIMANJARO) ซ่ึง
เป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของอุทยานแห่งชาติน้ี พร้อมชมสัตว์ป่านานาชนิด รวมไปถึง วิลเดอร์บีสท ์
(WILDERBEAST) ยีราฟ สัตวใ์นตระกูลแอนทีโลป (สัตวต์ระกูลววัมีรูปร่างคลา้ยกวาง) น าท่านตามล่าหา
เจา้ป่า ทั้ง 5 (BIG FIVE) พร้อมเก็บภาพกบัสัตวม์ากมายในอุทยานแห่งน้ี  ซ่ึงท่านอาจมีโอกาสไดเ้ก็บภาพ
ขณะท่ีเจา้ป่าก าลงัล่าเหยือ่อยา่งใกลชิ้ด จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเกินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารในทีพ่กั 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ “กรุงไนโรบี” (NAIROBI) เมืองหลวงของประเทศเคนย่า ตั้ งอยู่ในทวีปแอฟริกา

ตะวนัออก (ระยะทาง 214 กม. // ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชัว่โมง) อิสระให้ท่านไดพ้กัผอ่น
ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั:  EKA HOTEL                                                                   หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 กรุงไนโรบ ี- เขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตว์ป่า โอล เพเจตา    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ “เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าโอลเพเจตา” (OL 

PEJETA CONSERVANCY) ( ร ะ ย ะ ท า ง  210 ก ม .  / /  ใ ช้
ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที)  เป็นเขต
อนุรักษ์สัตวป่์าซ่ึงไม่แสวงหาผลก าไร ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของ
เส้นศูนยสู์ตรของ NANYUKI ระหว่างเชิงเขาของอเบอร์แดร์ 
(ABERDARES) และเมาทเ์คนยา่ (MOUNT KENYA)  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารในทีพ่กั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า” เพื่อชมสัตวน์านาชนิด รวมไปถึง แรดด าและแรดขาว จากนั้น 

น าท่านเขา้ชม “ศูนยศึ์กษาลิงชิมแปนซี” (CHIMPANZEE) ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศเคนยา่ ท่านจะได้
ชมสัตวม์ากมาย ท่ีอาศยัอยู่ในเขตอนุรักษ์แห่งน้ี อาทิ ฮิปโป ไฮยีนา ยีราฟ หมาป่าแอฟริกา ควายป่า เสือ
ชีต้าร์ แรดฯลฯ ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพกั ซ่ึงท่ีพกัตั้ งอยู่ในจุดท่ีสามารถมองเห็น
เทือกเขาเคนยา่และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไดอ้ยา่งชดัเจน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
ที่พกั:  SWEETWATERS TENTED CAMP                             หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

 



 

 

วนัที่5 โอล เพเจตา - น า้ตกทอมสัน - อทุยานแห่งชาตทิะเลสาบนากรูู  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู”  (LAKE NAKURU NATIONAL PARK) (ระยะทาง 

161 กม. // ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหน่ึงของประเทศเคนยา่ 
ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเมืองนากูรู โดยเป็นถ่ินอาศยัของสัตวห์ลากหลายสายพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นสถานท่ีมียรีาฟสาย
พนัธ์ุรอทส์ไชลด ์ (ROTHSCHILD) แรดด า (BLACK RHINO) แรดขาว (WHITE RHINO) และเสือดาว 
(LEOPARD) ระหวา่งทาง น าท่านเก็บภาพน ้าตกทอมสัน (THOMSON’S FALLS) น ้าตกท่ีมีความสูง 74 
เมตร  บนแม่น ้า EWASO NG’IRO ตั้งอยูท่ี่เมือง NYAHURURU  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู” (LAKE 

NAKURU NATIONAL PARK) เป็นทะเลสาบหน่ึงใน
ทะเลสาบริฟต ์วลัเล่ย ์ (RIFT VALLEY) เป็นทะเลสาบท่ีข้ึน
ช่ืออยา่งมาก ในเร่ืองสามารถพบฟลามิงโก ้ (FLAMINGO) 
ไดม้ากท่ีสุดและเร่ืองแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและท่ีหาอาหารของฟ
ลามิงโก ้ ดว้ยการมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้ง กุง้ หอย ปู ปลา 
ทะเลสาบนากูรู ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ เม่ือปี ค.ศ. 1961 ดว้ยเน้ือท่ีเพียง 180 ตารางกิโลเมตร 
นอกจากนั้น ทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกชนิดต่างๆ อีกมากกวา่ 400 สายพนัธ์ุ ซ่ึงถือเป็นแหล่งดู
นกท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของโลก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั:  SAROVA LION HILL LODGE                                      หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6 อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบนากรูู - อทุยานแห่งชาตมิาไซมาร่า    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า” 

(MASAI MARA GAME RESERVE) (ระยะทาง 210 
กม. // ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง 
50 นาที) ท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของนกัท่องซาฟารีท่ีมา
ประเทศเคนยา่  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารในทีพ่กั 
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลทข์องรายการน้ี ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าท่ี

เตม็ไปดว้ยสัตวป่์าแห่งทุ่งสะวนัน่าและเหมาะส าหรับการท าซาฟารี  ท่านจะไดอ้อกเล่นเกมส์ไดร์ฟ (GAME 
DRIVE) เพื่อสัมผสักับ BIG FIVE  ภายในอุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก อยู่ติดกับ



 

 

อุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการยา้ยถ่ินขา้มประเทศไปมา หรือการอพยพของ
สัตวเ์พื่อหาอาหารในเขตท่ีอุดมสมบูรณ์กวา่โดยเฉพาะตวัวลิเดอร์บีสทแ์ละมา้ลาย จะมีจ านวนนบัแสนตวัใน
แต่ละกลุ่มในการขา้มแม่น ้ ามาร่าไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้ า และมีสัตวจ์  านวนมากท่ีถูกเหยียบตายระหว่าง
ขา้มแม่น ้ าหรือไม่ก็ถูกจระเขกิ้นเป็นอาหารระหวา่งขา้มแม่น ้ า ส่วนซากท่ีเน่าก็เป็นอาหารของนกแร้งเหยี่ยว 
และพวกอีกา จนพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
ที่พกั:  SAROVA MARA TENTED CAMP                              หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7 มาไซ มาร่า – ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาต ิมาไซ มาร่าทั้งวนั   
05.30 น.  *** สุดยอดแห่งประสบการณ์ ส าหรับท่านที่ต้องการขึ้นชมความงามของอุทยานมาไซ มาร่า โดย

บอลลูน กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาท่านละ 450 USD (ค่าขึน้บอลลูนไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ การ
ขึน้บอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคับ กรุณาท าตามกฎทุกอย่าง อย่างเคร่งคัด ทางบริษัทฯ 
บอลลูนเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองประกนัอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการ
บังคบัจาก บริษทัฯ) *** ได้เวลาสมควรน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั เพ่ือรับประทานอาหารเช้า 

07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั หลงัจากน้ันให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย  
09.00 น. ได้เวลาส าหรับการท่องซาฟารีกันตั้งแต่เช้าเพ่ือท าเกมส์ ไดร์ฟ ท่านจะได้สัมผสักบัสุดยอดการ ท่องป่า

ซาฟารีแห่งทุ่งสะวนัน่า (SAVANNA) ขนานแท ้สัมผสักบับรรยากาศของทุ่งหญา้แห่งแอฟริกาขนานแท ้
ปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย ์ให้ท่านได้
สูดอากาศอนัแสนสดช่ืนในช่วงเชา้ พร้อมกบั
ชมสัตว์ป่ า ตามหา BIG FIVE  ซ่ึ งได้แ ก่ 
สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า  อัน
หมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว ์
หรือท่ีเรารู้จกักนัดีวา่เป็นเจา้ป่าแห่งทุ่งสะวนั
น่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์ นับ
แสน ฝูงมา้ลาย ควายป่า ฝูงช้าง มา้ลาย แรด 
หมูป่า นกกระจอกเทศและฝูงกวางพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ีมีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์บั๊ค (WATERBUCK) 
บุชบัค๊ (BUSHBUCK) ทอมสัน กาเซล (THOMSON’S GAZELLE) ซ่ึงท่านจะประทบัใจในความงามของ
สัตวเ์หล่าน้ี  ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบน้ีท่านจะไดเ้ห็นความเป็นอยูข่องสัตวป่์าทั้งในช่วงเชา้ 
สาย และบ่าย ให้ท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอนัน่ารักของสัตวป่์าท่ีมีอยูม่ากมาย ไดเ้วลาสมควร 
น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
 



 

 

บ่าย น าท่านออกท่องซาฟารีอีกคร้ังในช่วงบ่าย เพื่อเก็บบ๊ิกไฟว์ (BIG 5) ให้ครบ โดยให้ท่านได้ใช้เวลาใน
อุทยานมาไซ มาร่า ใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด น าท่านซาฟารีต่อจนถึงช่วงเยน็ น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

19.30 น. บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  

 (การท าเกมไดร์ฟ สามารถท าได้ตลอดทั้งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิกขึ้นอยู่ตามความ
เหมาะสมของแต่ละฤดูกาล) 

ที่พกั:  SAROVA MARA TENTED CAMP                           หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
*** ทางบริษทัไมส่ามารถการันตีวา่ท่านจะเจอสัตว ์ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวต่์างๆอยูก่นัแบบอิสระในอุทยาน*** 

วนัที่8 มาไซ มาร่า - ทะเลสาบไนวาช่า - ล่องเรือ ชมฮปิโป - กรุงไนโรบี - ภตัตาคารคาร์นิวอร์ 
สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบไนวาช่า” (NAIVASHA)  ทะเลสาบน ้าจืด ท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,884 เมตร 

เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน ้ าจืดในเคนยา โดยทะเลสาบนั้นตั้งอยูน่อกตวัเมืองไนวาชา เป็นทะเลสาบท่ี
ถือวา่เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า ท่ีมีมากกวา่ 400 ชนิด แต่ท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดในทะเลสาบก็คงจะเป็น
ฝงูฮิปโปโปเตมสั (HIPPOPOTAMUS) ท่ีมาอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  
บ่าย น าท่าน “ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา” (NAIVASHA) เพ่ือชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มี

จ านวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตวัผู ้
ท่ีเป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโปตัว
ใหญ่มีน ้ าหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ใน
หนองน ้ าหรือน ้ าท่ีมีความลึกไม่เกิน 3 เมตร 
ด าน ้ าได้คร้ังประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัว
โผล่ข้ึนมาเหนือน ้ าท่านสามารถเห็น  หู ตา 
จมูก อยู่เหนือน ้ าในระนาบเดียวกนัได้อย่าง
ชัดเจนเม่ือมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้
ลอยน ้ า ฝูงฮิปโปจะข้ึนมาบนบกเพื่อกินหญา้ในเวลากลางคืนเน่ืองจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้
ในเวลากลางวนัจึงตอ้งอยูใ่นน ้ า  นอกจากน้ียงัให้ท่านไดช้มนกชนิดต่าง ๆ มากกวา่ 200 ชนิด ท่ีมีสีสวยงาม
แตกต่างกนัในแต่ละพนัธ์ุและหาชมไดย้าก จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ เขตอนุรักษส์ัตวป่์า CRESCENT ISLAND 
CONSERVANCY มีเน้ือท่ี 80 กิโลเมตร ท่ีท่านจะสามารถเดินชมสัตวห์รือจะถ่ายรูปไดอ้ยา่งใกลชิ้ดกบัมา้
ลาย ยี่ราฟ มา้ลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่าง ๆ อาทิ วอเตอร์บัก๊ บุชบัก๊ ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากา
เซล และยงัมีฝูงควายป่า นอกจากน้ีเขตอนุรักษ์สัตวป่์าแห่งน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัดงัจากฮอลลีวูด 
น าท่านเดินทางโดยรถ สู่กรุงไนโรบี  



 

 

ค ่า บริการอาหารค ่ า ณ  ห้องอาหารคาร์นิวอร์  (CARNIVORE 
RESTAURANT) ภัตตาคารท้องถิ่น สไตล์แอฟริกันที่มีช่ือเสียง
ที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเน้ือชนิดต่างๆ ที่น ามา
คลุกเคล้าเคร่ืองเทศ และย่างจนสุก หอม อร่อยพร้อมน ้าจิ้มรส
เด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือวัว เน้ือจระเข้ เน้ือนกกระจอกเทศ เน้ือ
กระต่าย เน้ือกวางชนิดต่างๆ เน้ือไก่ ไส้กรอกหมู เน้ือแกะ ซ่ีโคลงหมู พร้อม ซุป สลดั มันฝร่ัง และข้าวสวย  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยตัตา  
23.59 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เทีย่วบินที ่KQ 886 

วนัที่9 สนามบินสุวรรณภูมิ 
13.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
บริษัทฯ...ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพ
ภูมิอากาศ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการ
นั้นที่ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้และจะไม่คืนเงนิค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่
ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 

วคัซีนป้องกนัไข้เหลือง (YELLOW FEVER) 
ผู้ทีเ่ดินทางเข้าสู่ประเทศเคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว ต้องได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลือง (YELLOW FEVER) 
และต้องถือหนังสือยืนยนัการได้รับวคัซีน (INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION) ก่อน
เดินทางเข้าประเทศน้ันๆ ด้วย เพราะจะถูกตรวจทีด่่านตรวจคนเข้าเมือง  

ในประเทศไทยสามารถฉีดวคัซีนไข้เหลือง และรับหนงัสือรับรองการฉีดวคัซีนได้ที่ 
1. คลนิิกเวชศาสตร์ท่องเทีย่วและการเดินทาง (คลนิิกนักท่องเทีย่ว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034  สามารถดูรายละเอยีดและท านัดหมาย online 
ได้ที ่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 - 30 กนัยายน 2562 138,900 138,900 134,900 29,900 

15 - 23 ตุลาคม 2562 134,900 134,900 130,900 29,900 

10 - 18 พฤศจกิายน 2562 129,900 129,900 125,900 29,900 

01 - 09 ธันวาคม 2562 129,900 129,900 125,900 29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

(พาหนะที่ใช้ในการเดนิทาง 4WD LAND CRUISER)  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาเคนย่า (ไม่ต้องแสดงตัว)   
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดชิ้มอาหารอาหารทอ้งถ่ินสลบัอาหารเอเชีย  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าเขา้อุทยานและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการทวัร์ 
 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอดเสน้ทาง  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 บริการน ้าด่ืมบนรถ 

 

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



 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  
 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 ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  8 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางแอฟริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 8 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปีแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปีแอฟริกา กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เน่ืองจากมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 
กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
-  ค่าห้องพักในทวีปแอฟริกา ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 
• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั 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 (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. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศปลายทางเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

7. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  


