รหัสทัวร์ : THE8-ET-ZA-23JUN-11AUG17H

วันทีห่ นึ่ง/
วันแรก
21.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
สนามบินสุ วรรณภูมิ
 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอธิโอเปี ยน ชั้น 4 แถว ประตู
7 แถว Q01-02 พร้อมเจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ .........................

รหัสทัวร์ : THE8-ET-ZA-23JUN-11AUG17H
วันทีส่ อง/
01.35 น.
08.15 น.
10.25 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

อาดดิสอาบาบา – ไนโรบี - ทะเลสาบอิเลเม้ นท์ ไตต้ า
ออกเดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปี ยยน เที่ยวบินที่ ET619 01.35-06.05
ออกเดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปี ยยน เที่ยวบินที่ ET302 08.15-10.25
ถึงสนามบินนานาชาติกรุ งไนโรบี ทาการผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า Lake Elementaita เป็ นทะเลสาบที่อยูร่ ะหว่าง
ทะเลสาบนากูรู โดยนาท่านขับรถผ่านเมืองไนโรบีสู่หูบเขารี ฟ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระชม นกฟลามิงโก้สีชมพู ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า หรื อทะเลสาบสี ชมพู ตั้งอยูใ่ นเขตที่
ราบสู ง1,754 เมตรจากระดับน้ าทะเล และอยูห่ ุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า ซึ่งเป็ นทะเลสาบ
น้ าเค็ม ที่มีขนาดกว้างและค่อนข้างตื้น เป็ นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เต็มไปด้วยแร่ ธาตุและ
สาหร่ ายสี น้ าเงินแกมเขียว ของโปรดปรานโดยเฉพาะนกฟลามิงโก้สีชมพูจานวนมหาศาล หาก
มองจากมุมสู ง หรื อไกลๆจะเห็นทะเลสาบเป็ นสี ชมพู นอกจากนั้นรอบชายฝั่งทะเลสาบยังเป็ น
แหล่งที่อยูอ่ าศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็ นแหล่งดูนกที่สาคัญอีก
แห่งหนึ่งของโลก และทะเลสาบแห่งนี้ยงั มรโลกเชิงธรรมชาติอีกด้วย
 รับประทานอาหารค่า
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย Sentrim Lake Elementaita Lodg
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วันทีส่ าม/
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

ไนวาชา –มาไซมาร่ า
 รับประทานอาหารเช้า – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ระยะทาง 90 กม.ใช้เวลาเดินทาง
ราว 1.30 ชม ท่าน ชมทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ทะเลสาบน้ าจืด ที่ต้ งั อยูบ่ นระดับ
ความสู ง1,884 เมตร (6,180 ฟุต) เป็ น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน้ าจืดในเคนย่า มีพ้ื นที่
ครอบคลุม 139 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยป่ าอันอุดมสมบูรณ์ เป็ นทะเลสาบที่ถือว่าเป็ น
แหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าที่มีมากกว่า 400 ชนิด แต่ที่มีจานวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็
นฝูงฮิปโปโปเตมัส(Hippopotamus) ที่มาอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งมีจานวนมากกว่า
1,000 ตัว นอกจากนี้ ยังมีนกชนิดต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด อีกทั้ง ยีราฟ, ม้าลาย ฯลฯ ที่มีสี
สวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยากมากอีกด้วย นาท่าน ล่องเรื อในทะเลสาบ
เพื่อชมฝูงฮิปโปที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบประมาณ 1 ชัว่ โมง
 รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ า เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก มีพ้นื ที่กว้างถึง 1700 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางให้ท่านชื่นชมกับทัศนียภาพที่แปลกตา
ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเขตร้อน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารค่า

 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย Sentrim Mara Lodge
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วันทีส่ ี่ /
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

มาไซมาร่ า
 รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่ บริ เวณทุ่งหญ้าสะวันน่าให้มองล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5” นักท่องเที่ยว
ที่รักการผจญภัย การท่องซาฟารี ในแอฟริ กาคงเป็ นหนึ่งในความฝันสู งสุ ดของการเดินทาง แต่
ปัจจุบนั นี้มิได้มีเพียงแอฟริ กาเท่านั้น ที่มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบซาฟารี เพราะยังมี
อีกหลายพื้นที่ในโลก ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ และยังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าอัน
อุดมเมื่อเอ่ยถึง The Big 5 หรื อ 5 ผูย้ งิ่ ใหญ่ แห่งแอฟริ กานัน่ หมายถึง สิ งโต ช้างแอฟริ กนั เสื อ
ดาว ควายป่ า และแรด เหล่าสัตว์ที่เป็ นอันตรายอย่างยิง่ สัตว์เหล่านี้ยงั คงเป็ นที่นิยมสาหรับนัก
ผจญภัย ความสาเร็ จของการเดินทางท่องซาฟารี
 รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทาสารคดีและผูท้ ี่สนใจทัว่ โลก เพื่อพบกับ The
Great Migrations สัตว์ป่าชนิดต่างๆนับล้านๆตัว อพยพมาจาก แถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติ ของ
ประเทศ แทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซ มาร่ า โดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ ามารา
 รับประทานอาหารค่า
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย Sentrim Mara Lodg
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วันทีห่ ้ า/
เช้า

19.15 น.
00.05 น.

มาไซมาร่ า – ไนโรบี
 รับประทานอาหารเช้า – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ ไนโรบี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร CARNIVORE ร้านหนึ่งที่มีชื่อที่สุดของเคนย่าเรื่ องเนื้อย่าง
เสริ ฟเนื้อสัตว์ป่า และ เนื้อหลากชนิดมากมาย ซึ่งเป็ นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่า
อร่ อยและดีที่สุดในโลก (มีไก่ และหมู สาหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อ)
นาท่านผ่านชมตัวเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เป็ นเมืองที่ทนั สมัย งดงาม เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยด้วยผังเมืองที่ดีที่สุดในอัฟริ กาตะวันออก นาท่านไปช้อปปิ้ งของฝากญาติ
สนิทมิตรสหายมิตรสหาย ณ ร้านขายสิ้ นค้าพื้นเมือง เมื่อได้เวลาอันควรนาท่านเดินทางสู่
สนามบิน โจโม เคนยัตตา เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปี ยยน เที่ยวบินที่ ET307 19.15-21.05
ออกเดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปี ยน เที่ยวบินที่ ET628 00.05-13.15

วันทีห่ ก/
13.15 น.

สุ วรรณภูมิ
เดินถึงท่าอากาศสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เที่ยง

บ่าย
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กาหนดการเดินทางปี 60

พักคู่

พักเดี่ยวเพิม่

23-28 มิ.ย
9-12 ก.ค
11-14 สค

65,900
65,900
65,900

5,000
5,000
5,000

*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวร์น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ (KQ)
2.ค่าเครื่ องบินภายใน Keekorok-Wilson กระเป๋ าน้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
3.ค่าวีซ่า
4.ค่าที่พกั โรงแรม (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
5.ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ น้ าเปล่าไม่รวมในรายการ
6.ค่าภาษีน้ ามันและสนามบินที่กรุ งเทพ และ เคนย่า
7.ค่ารถรับ-ส่ ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน และระหว่างนาเที่ยว
8.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
9.คนขับรถท้องถิ่นที่ชานาญเส้นทาง(พูดภาษาอังกฤษ)บริ การท่านตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม ทั้งระหว่างประเทศ และ ในประเทศ
2.ค่าหนังสื อเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด , ค่าอาหารและเครื่ องดื่มต่างๆ ที่นอกเหนือจากทัวร์
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
5.ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 650-700 บาท ต่อเข็ม
6.ค่าทิปคนขับรถ ประมาณ 3 – 5 เหรี ยญสหรัฐต่อคนต่อวัน
8.ค่าทิปคนยกกระกระเป๋ า 1-2 เหรี ยญสหรัฐต่อคน ( กรุ ณาเตรี ยมแบงค์ยอ่ ยล่วงหน้าสาหรับทิป)
หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปี่ ยนแปลงโปรแกรม หรื อรายการอาหาร โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราาบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
ตามความเหมาะสม
3.เปลี่ยนรถตู ้ เป็ น Land Cruiser เพิ่ม 7,000 บาท / ท่าน
4.หากต้องการนัง่ เครื่ องบินจากไนโรบี-มาซามาร่ า ขาละ 9,500 บาท/ท่าน/ขา
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เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 ใบ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ
***กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรง
กับทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ เหลือง
การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริ กาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของ
ประเทศในแถบนั้น โดยต้องนาสาเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็น ไปขอรับบริ การ
โดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริ การวัคซีน
1. สถาบันบาราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่ แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2590-3235, 0-2951-1168-79
2. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ โทร. 0-2535-1482, 0-2535-4245
3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรื อกรุ งเทพ โทร. 0-2249-4110
4. สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู ถนนสาทร โทร. 0-2286-5114
ราคาวัคซีน 650-700 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
*****ทางหน่วยบริ การ จะให้เป็ นหนังสื อเอกสารรับรองมา (เล่มสี เหลือง) ซึ่งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไป
ด้วย******
การสารองทีน่ ั่ง
1. มัดจา 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริ ษทั
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชาระก่อนการเดินทาง 25 วัน
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เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อหักค่าใช้จ่ายในกรณี ที่ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสาย
การบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
หรื อผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทาง
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด โดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีตามความเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ จะ
คานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
2. บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทาง
การเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการบิน แต่เราจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใด ๆ ตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของ
ห้ามนาเข้าประเทศ หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อ ด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากผูโ้ ดยสารเอง รวมทั้งบริ ษทั ฯ จะ
ไม่รับ ผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
6. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานทูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติของ
บริ ษทั
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
8. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับ
ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด
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9. หากมีการ Refund ตัว๋ ใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 60 วัน หรื อ ขึ้นอยูก่ บั แต่ละสายการบิน
10. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นเพียงให้ประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นภาพได้ ทั้งนี้สถานที่จริ งจะเป็ นเหมือน
รู ปหรื อไม่ตอ้ งแล้วแต่สภาพอากาศเนื่องจากเป็ นการเที่ยวแบบธรรมชาติและสัตว์ป่า ไม่สามารถกาหนดได้

