
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปิดประสบการณ์ ตะลุยซาฟารี เพ่ือตามล่าหา BIG 5 ประกอบด้วย สิงโต ช้าง เสือดาว ควายป่า และแรด   
ณ อุทยานแห่งชาติ ของประเทศเคนย่า (อัมโบเซลี , มาไซมาร่า , ทะเลสาบนากูรู) 

เก็บภาพความงดงามของยอดเขาคลิิมันจาโร พร้อมสัตว์นานาชนิด ณ อุทยานแห่งชาติอัมโบเซล ี
สัมผัสความอุคมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า ซ่ึงเต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่า 

นําชมความงดงามของฝูงฟลามิงโก้ ณ ทะเลสาบนากูรู 



 

พิเศษ ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพ่ือชมฝูงฮิปโป  

อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีา ทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น  

กาํหนดการเดินทาง 
23-31 พ.ค. // 20-28 มิ.ย. // 04-12 ก.ค. // 08-16 ส.ค. //  

19-27 ก.ย. // 10-18 ต.ค.// 17-25 พ.ย. 2563 

 ( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัที่1  กรุงเทพฯ   
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน  4 เคาน์เตอร์ W

เจ้าหน้าที่รอรับท่านและคณะพร้อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระ
ก่อนออกเดินทาง 

วนัที่2    กรุงไนโรบี (เคนย่า) - อุทยานแห่งชาติอมัโบเซล ี
01.20 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงไนโรบี โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ KQ 887 
06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า  นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมือง หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว   ไกดท์อ้งถ่ิน รอตอ้นรับ สมาชิกทุกท่าน   จากนั้น นาํท่านเดินทาง โดย
ยานพาหนะขบัเคล่ือน 4 ลอ้ (4WD LAND CRUISER) เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการท่องซาฟารี 
นาํท่านเดินทาง สู่  “อุทยานแห่งชาติอั มโบเซลี ” (AMBOSELI NATIONAL PARK) 
(ระยะทาง 206 กม. // ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) เป็นอุทยานที่อยูใ่กลช้ายแดน
ประเทศแทนซาเนีย (TANZANIA) มีภาพฉากหลงัเป็นยอดเขาคิลิมนัจาโร มีอาณาเขตทั้งหมด 392 ตาราง
กิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติที่ไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัสองในเคนยา่ รองลงมาจากอุทยานแห่งชาติมา
ไซมาร่า (MASAI MARA NATIONAL 
PARK) โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาคิลีมนั จาโร 
ภูเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกา อุทยานแห่ งชาติ
อมัโบเซลี เป็นแหล่งที่อยูข่องสตัวป่์ามากมาย 
เช่น ควายป่า ชา้งแอฟริกนั เสือชีตาร์ สิงโต 
แรด ยรีาฟ มา้ลาย ไวดเ์ดอร์บีสท ์ลิงบาบูน  
กาเซลล ์ฮิปโป หมูป่า และสตัวป่์าอีกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในที่พัก 
บ่าย นาํท่านชมเหล่าสตัวใ์นอุทยานแห่งชาติ  หรือ

ที่เรียกวา่ GAME DRIVE (ใชร้ะยะเวลา 
ประมาณ 3 ชัว่โมง) ในอุทยานแห่งชาติอมัโบเซลี  โดยนาํท่านตามล่าหาเจา้ป่า ทั้ง  5 หรือ “BIG FIVE” ซ่ึง
ไดแ้ก่ สิงโต  เสือดาว  แรด  ควายป่า และชา้งแอฟริกนั  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 



 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของที่พัก 
ที่พกั:  AMBOSELI SERENA LODGE                                     หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่3 อมัโบเซล ี- ท่องซาฟารี ณ อุทยานแห่งชาติอมัโบเซล ี- กรุงไนโรบี   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ นาํท่านทาํ GAME DRIVE (ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชัว่โมง )  ในอุทยาน

แห่งชาติอมัโบเซลี ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของยอดเขาคิลิมนัจาโร (MOUNT KILIMANJARO) ซ่ึง
เป็นทศันียภาพที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติน้ี พร้อมชมสตัวป่์า นานาชนิด  รวมไปถึง วลิเดอร์บีสท ์
(WILDERBEAST) ยรีาฟ สตัวใ์นตระกูลแอนทีโลป (สตัวต์ระกูลววัมีรูปร่างคลา้ยกวาง ) นาํท่านตามล่าหา
เจา้ป่า ทั้ง 5 (BIG FIVE) พร้อมเก็บภาพกบัสตัวม์ากมายในอุทยานแห่งน้ี  ซ่ึงท่านอาจมีโอกาสไดเ้ก็บภาพ
ขณะที่เจา้ป่ากาํลงัล่าเหยือ่อยา่งใกลชิ้ด จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเกินทางกลบัสู่ที่พกั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในที่พัก 
บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ “กรุงไนโรบี ” (NAIROBI) เมืองหลวงของประเทศเคนยา่ ตั้งอยูใ่นทวปีแอฟริกา

ตะวนัออก (ระยะทาง 214 กม. // ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง  ประมาณ  4 ชัว่โมง) อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่น
ตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั:  EKA HOTEL                                                                   หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 กรุงไนโรบี - เขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตว์ป่า โอล เพเจตา    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นาํท่านเดินทางสู่ “เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ ป่าโอลเพเจตา ” (OL PEJETA CONSERVANCY) (ระยะทาง 210 

กม. // ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง 
50 นาที)  เป็นเขตอนุรักษส์ตัวป่์าซ่ึงไม่แสวงหาผล
กาํไร  ตั้งอยูท่างตะวนัตกของเสน้ศูนยสู์ตรของ 
NANYUKI ระหวา่งเชิงเขาของอเบอร์แดร์ 
(ABERDARES) และเมาทเ์คนยา่ (MOUNT 
KENYA)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในที่พัก 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  “เขตอนุรักษ์พันธ์ุ สัตว์ป่า ” เพือ่ชม

สตัวน์านาชนิด  รวมไปถึง แรดดาํและแรดขาว 
จากนั้น นาํท่านเขา้ชม “ศูนยศ์ึกษาลิงชิมแปนซี ” 
(CHIMPANZEE) ที่สาํคญัแห่งหน่ึงของประเทศเคนยา่ ท่านจะไดช้มสตัวม์ากมาย ที่อาศยัอยูใ่นเขตอนุรักษ์
แห่งน้ี อาทิ ฮิปโป ไฮยนีา ยรีาฟ หมาป่าแอฟริกา ควายป่า  เสือชีตา้ร์ แรดฯล ฯ ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่าน



 

เดินทางกลบัสู่ที่พกั ซ่ึงที่พกัตั้งอยูใ่นจุดที่สามารถมองเห็นเทือกเขาเคนยา่และความ อุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติไดอ้ยา่งชดัเจน 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของที่พัก 
ที่พกั:  SWEETWATERS TENTED CAMP                             หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5 โอล เพเจตา - นํา้ตกทอมสัน - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากรูู  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู”  (LAKE NAKURU NATIONAL PARK) (ระยะทาง 

161 กม. // ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหน่ึงของประเทศเคนยา่ 
ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเมืองนากูรู โดยเป็นถ่ินอาศยัของสตัวห์ลากหลายสายพนัธุ์ ซ่ึงเป็นสถานที่มียรีาฟสาย
พนัธุร์อทส์ไชลด ์ (ROTHSCHILD) แรดดาํ (BLACK RHINO) แรดขาว (WHITE RHINO) และเสือดาว 
(LEOPARD) ระหวา่งทาง นาํท่านเก็บภาพนํ้ าตกทอมสนั (THOMSON’S FALLS) นํ้ าตกที่มีความสูง 74 
เมตร  บนแม่นํ้ า EWASO NG’IRO ตั้งอยูท่ี่เมือง NYAHURURU  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติทะเลสาบ

นากูรู” (LAKE NAKURU NATIONAL 
PARK) เป็นทะเลสาบหน่ึงในทะเลสาบริฟต ์
วลัเล่ย ์(RIFT VALLEY) เป็นทะเลสาบที่ขึ้น
ช่ืออยา่งมาก ในเร่ืองสามารถพบฟลามิงโก ้
(FLAMINGO) ไดม้ากที่สุดและเร่ืองแหล่งที่
อยูอ่าศยัและที่หาอาหารของฟลามิงโก ้ ดว้ย
การมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้ง กุง้ หอย ปู ปลา 
ทะเลสาบนากูรู ไดข้ึ้นทะ เบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ เม่ือปี ค .ศ. 1961 ดว้ยเน้ือที่เพยีง 180 ตารางกิโลเมตร 
นอกจากนั้น ทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นที่อยูอ่าศยัของนกชนิดต่างๆ อีกมากกวา่ 400 สายพนัธุ ์ซ่ึงถือเป็นแหล่งดู
นกที่สาํคญัอีกแห่งหน่ึงของโลก  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั:  SAROVA LION HILL LODGE                                      หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6 อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากรูู - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติมาไซมา

ร่า” (MASAI MARA GAME RESERVE) 
(ระยะทาง 210 กม. // ใชร้ะยะเวลาในการ
เดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) ที่เป็น



 

เป้าหมายหลกัของนกัท่องซาฟารีที่มาประเทศเคนยา่  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในที่พัก 
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลทข์องรายการน้ี ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าที่

เตม็ไปดว้ยสตัวป่์าแห่งทุ่งสะวนัน่าและเหมาะสาํหรับการทาํซาฟารี  ท่านจะไดอ้อกเล่นเกมส์ไดร์ ฟ (GAME 
DRIVE) เพือ่ สมัผสักบั BIG FIVE  ภายในอุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า ที่มีช่ือเสียง ระดบัโลก อยูติ่ดกบั
อุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการยา้ยถ่ินขา้มประเทศไปมา หรือการอพยพของ
สตัวเ์พือ่หาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กวา่โดยเฉพาะตวัวลิเดอร์บีสทแ์ละมา้ลาย จะมีจาํนวนนบัแสนตวัใน
แต่ละกลุ่มในการขา้มแม่นํ้ ามาร่าไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงของแม่นํ้ า และมีสั ตวจ์าํนวนมากที่ถูกเหยยีบตายระหวา่ง
ขา้มแม่นํ้ าหรือไม่ก็ถูกจระเขกิ้นเป็นอาหารระหวา่งขา้มแม่นํ้ า ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนก แร้งเหยีย่ว 
และพวกอีกา จนพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า นาํท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของที่พัก 
ที่พกั:  SAROVA MARA TENTED CAMP                              หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7 มาไซ มาร่า – ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่าทั้งวนั   
05.30 น.  *** สุดยอดแห่งประสบการณ์ สําหรับท่านที่ต้องการขึน้ชมความงามของอุทยานมาไซ มาร่า โดย

บอลลูน กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาท่านล ะ 450 USD (ค่าขึน้บอลลูนไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ การ
ขึน้บอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคบั กรุณาทําตามกฎทุกอย่าง อย่างเคร่งคดั ทางบริษัทฯ 
บอลลูนเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองประกันอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโด ยไม่มีการ
บังคบัจาก บริษัทฯ) *** ได้เวลาสมควรนําท่านกลับสู่ที่พัก เพ่ือรับประทานอาหารเช้า 

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

ซาฟารีแห่งทุ่งสะวนัน่า  (SAVANNA) ขนานแท ้สมัผสักบับรรยากาศของทุ่งหญา้แห่งแอ ฟริกาขนานแท ้
ปราศจากการปรุงแต่ง จากมนุษย ์ใหท้่านได้
สูดอากาศอนัแสนสดช่ืนในช่วงเชา้ พร้อมกบั
ชมสตัวป่์า ตามหา BIG FIVE  ซ่ึงไดแ้ก่ 
สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า  อนั
หมายถึงความดุร้ายและอนัตรายของสตัว ์
หรือที่เรารู้จกักนัดีวา่เป็นเจา้ป่าแห่งทุ่งสะวนั
น่า ท่านจะตะลึงกบัฝงูไวลเ์ดอร์บิสต ์นบั
แสน ฝงูมา้ลาย ควายป่า ฝงูชา้ง มา้ลาย แรด 
หมูป่า นกกระจอกเทศและฝงูกวางพนัธุต่์าง ๆ ที่มีลายสวยงามอยา่งเช่น วอเต อร์บัค๊  (WATERBUCK) 
บุชบัค๊  (BUSHBUCK) ทอมสนั กาเซล  (THOMSON’S GAZELLE) ซ่ึงท่านจะประทบัใจในความงามของ
สตัวเ์หล่าน้ี  สาํหรับท่านที่ช่ืนชอบการท่องเที่ยวแบบน้ีท่านจะไดเ้ห็นความเป็นอยูข่องสตัวป่์าทั้งในช่วงเชา้ 



 

สาย และบ่าย ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอนัน่ารักของสั ตวป่์าที่มีอยูม่ากมาย ไดเ้วลาสมควร  
นาํท่านกลบัสู่ที่พกั เพือ่รับประทานอาหารกลางวนั 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก 
 
บ่าย นาํท่านออกท่องซาฟารีอีกคร้ังในช่วงบ่าย เพือ่เก็บบิ๊กไฟว์  (BIG 5) ใหค้รบ โดยใหท้่านไดใ้ชเ้วลาใน

อุทยานมาไซ มาร่า ใหคุ้ม้ค่าที่สุด นาํท่านซาฟารีต่อจนถึงช่วงเยน็ นาํท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 
19.30 น. บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของที่พัก  

 (การทําเกมไดร์ฟ  สามารถทําได้ตลอดทั้งวั นหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิก ขึน้อยู่ตามความ
เหมาะสมของแต่ละฤดูกาล) 

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

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบไนวาช่า” (NAIVASHA)  ทะเลสาบนํ้ าจืด ที่ต ั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,884 เมตร 

เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบนํ้ าจืดในเคนยา โดยทะเลสาบนั้นตั้งอยูน่อกตวัเมืองไนวาชา เป็นทะเลสาบที่
ถือวา่เป็นแหล่งที่อยูอ่าศยัของสตัวป่์า ที่มีมากกวา่ 400 ชนิด แต่ที่มีจาํนวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็น
ฝงูฮิปโปโปเตมสั (HIPPOPOTAMUS) ที่มาอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
บ่าย นําท่าน  “ล่องเรือทะเลสาบ ไนวาชา ” (NAIVASHA) เพ่ือชม  ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้  มี

จํานวนมากกว่า  1,000 ตัว แต่ละฝงูจะมีตวัผู ้
ที่เป็นจ่าฝงูดูแลตวัเมียและลูก  ๆ ฮิปโปตวั
ใหญ่มีนํ้ าหนกัประมาณ  4 ตนั  อาศยัอยูใ่น
หนองนํ้ าหรือนํ้ าที่มีความลึกไม่เกิน  3 เมตร  
ดาํนํ้ าไดค้ร้ังประมาณ  4-6 นาที  จึงจะเอาหวั
โผล่ขึ้นมาเหนือนํ้ าท่านสามารถเห็น   หู ตา 
จมูก  อยูเ่หนือนํ้ าในระนาบเดียวกนัไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเม่ือมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้
ลอยนํ้ า ฝงูฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพือ่กินหญา้ในเวลากลาง คืนเน่ืองจากผวิของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้
ในเวลากลางวนัจึงตอ้งอยูใ่นนํ้ า  นอกจากน้ียงัใหท้่านไดช้มนกชนิดต่าง  ๆ มากกวา่  200 ชนิด ที่มีสีสวยงาม
แตกต่างกนัในแต่ละพนัธุแ์ละหาชมไดย้าก  จากนั้นนาํท่านขึ้นสู่  เขตอนุรักษส์ตัวป่์า  CRESCENT ISLAND 
CONSERVANCY มีเน้ือที่ 80 กิโลเมตร  ที่ท่านจะสามารถเดินชมสตัวห์รือจะถ่ายรูปไดอ้ยา่งใกลชิ้ดกบัมา้
ลาย ยีร่าฟ มา้ลาย ไวดเ์ดอร์บิสต ์และกวางชนิดต่าง  ๆ อาทิ วอเตอร์บัก๊  บุชบัก๊  ธอมสนักาเซลล์  อิมพาล่ากา



 

เซล และยงัมีฝงูควายป่า นอกจากน้ีเขตอนุรักษส์ตัวป่์าแห่งน้ียงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายทาํหนั งดงัจากฮอ ลลีวดู 
นาํท่านเดินทางโดยรถ สู่กรุงไนโรบี  

คํา่ บริการ อาหารคํา่  ณ  ห้องอาหารค า ร์นิวอร์  
(CARNIVORE RESTAURANT) ภัตตาคารท้องถิ่น 
สไตล์แอฟริกันที่มีช่ือเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้
เลือกชิมเน้ือชนิดต่างๆ ที่นํามาคลุกเคล้ าเคร่ืองเทศ และ
ย่างจนสุก หอม อร่อยพร้อมนํ้าจิม้รสเด็ด ส่วนใหญ่จะ
เป็นเน้ือวัว เน้ือจระเข้ เน้ือนกกระจอกเทศ เน้ือกระต่าย 
เน้ือกวางชนิดต่างๆ เน้ือไก่ ไส้กรอกหมู เน้ือแกะ ซ่ีโคลงหมู พร้อม ซุป สลัด มันฝร่ัง และข้าวสวย  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยตัตา  
23.59 น.  นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ 886 

วนัที่9 สนามบินสุวรรณภูมิ 
13.30 น. นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

บริษัทฯ ...ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณทีีเ่กดิเหตุจําเป็นสุดวสัิย อาท ิการล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , ภยั
ธรรมชาต,ิ สภาพภูมอิากาศ, การก่อจลาจล, อุบัตเิหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนีจ้ะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากทีสุ่ด เน่ืองจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณทีีท่่ าน
ปฏเิสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นทีท่างทวัร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้และจะไม่คืนเงนิค่าทวัร์ทีท่่านชําระแล้ว หากท่าน
ถูกปฏเิสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง 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 

 

23 - 31 พ.ค. // 20 - 28 มิ.ย. // 
19-27 ก.ย. // 10-18 ต.ค. 2563 

129,900 129,900 125,900 29,900 

04 – 12 ก.ค. // 08-16 ส.ค. 2563 135,900 135,900 131,900 29,900 

17 – 25 พ.ย. 2563 125,900 125,900 121,900 29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  

(พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 4WD LAND CRUISER)  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี

ทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าเคนย่า (ไม่ต้องแสดงตัว)   
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดชิ้มอาหารอาหารทอ้งถ่ินสลบัอาหารเอเชีย  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าเขา้อุทยานและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการทวัร์ 
 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอดเส้นทาง  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 บริการนํ้าด่ืมบนรถ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั 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 เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  10 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางแอฟริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปีแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปแอฟริกา กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เน่ืองจากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน 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 ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัท ฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 
 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิ ไม่สามรถคืนเงินทุกกรณ*ี** 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA เคนย่า (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. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาสมุดรับรองการฉีดวคัซีนไขเ้หลือง 
5. สาํเนาวซ่ีาซิมบบัเวที่ท่านเคยไดรั้บ (ถา้มี)  
6. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ ปลายทาง เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็
ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

7. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีา
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  


