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เปิ ดประสบการณ์ ตะลุยซาฟารี เพื่อตามล่าหา BIG 5 ประกอบด้วย สิงโต ช้ าง เสื อดาว ควายป่ า และแรด
ณ อุทยานแห่ งชาติ ของประเทศเคนย่า (อัมโบเซลี , มาไซมาร่ า , ทะเลสาบนากูรู)
เก็บภาพความงดงามของยอดเขาคิลมิ ันจาโร พร้ อมสัตว์ นานาชนิด ณ อุทยานแห่งชาติอมั โบเซลี
สัมผัสความอุคมสมบูรณ์ ของอุทยานแห่ งชาติ มาไซ มาร่ า ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ ป่าแห่ งทุ่งสะวันน่ า
นาชมความงดงามของฝูงฟลามิงโก้ ณ ทะเลสาบนากูรู
พิเศษ ล่องเรื อทะเลสาบไนวาชา เพื่อชมฝูงฮิปโป

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-22SEP-1DEC19
อัตราค่ าบริการ รวมค่ าวีซ่า ทิปพนักงานขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น

กาหนดการเดินทาง
22-30 ก.ย. // 15-23 ต.ค. // 10-18 พ.ย. // 01-09 ธ.ค. 62
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที1่

กรุงเทพฯ

22.00 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์ เตอร์ W
เจ้าหน้ าที่รอรับท่ านและคณะพร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระ
ก่อนออกเดินทาง

วันที2่

กรุงไนโรบี (เคนย่ า) - อุทยานแห่ งชาติอัมโบเซลี

01.20 น.
06.10 น.

คา่

ออกเดินทาง สู่ กรุงไนโรบี โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ KQ 887
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ า
เมือง หลังรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ว ไกด์ทอ้ งถิ่น รอต้อนรับสมาชิกทุกท่าน จากนั้น นาท่านเดินทางโดย
ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD LAND CRUISER) เพื่อให้เหมาะสมกับการท่องซาฟารี
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “อุ ท ยานแห่ ง ชาติอัม โบเซลี” (AMBOSELI NATIONAL PARK)
(ระยะทาง 206 กม. // ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่ โมง 50 นาที) เป็ นอุทยานที่อยูใ่ กล้ชายแดน
ประเทศแทนซาเนีย (TANZANIA) มีภาพฉากหลังเป็ นยอดเขาคิลิมนั จาโร มีอาณาเขตทั้งหมด 392 ตาราง
กิโลเมตร เป็ นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมเป็ นอันดับสองในเคนย่า รองลงมาจากอุทยานแห่ งชาติมา
ไซมาร่ า (MASAI MARA NATIONAL PARK) โดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาคิลีมนั จาโร ภูเขาที่ สูงที่สุดใน
แอฟริ กา อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อ ัม โบเซลี เป็ น
แหล่งที่อยูข่ องสัตว์ป่ามากมาย เช่น ควายป่ า
ช้างแอฟริ กนั เสือชีตาร์ สิ งโต แรด ยีราฟ ม้า
ลาย ไวด์เดอร์บีสท์ ลิงบาบูน กาเซลล์ ฮิปโป
หมูป่า และสัตว์ป่าอีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารในที่พกั
นาท่านชมเหล่าสัตว์ในอุทยานแห่ งชาติ หรื อ
ที่ เ รี ยกว่ า GAME DRIVE (ใช้ร ะยะเวลา
ประมาณ 3 ชัว่ โมง) ในอุทยานแห่ งชาติอมั โบเซลี โดยนาท่านตามล่าหาเจ้าป่ า ทั้ง 5 หรื อ “BIG FIVE” ซึ่ง
ได้แก่ สิงโต เสือดาว แรด ควายป่ า และช้างแอฟริ กนั ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของที่พกั

ที่พกั :

AMBOSELI SERENA LODGE

เที่ยง
บ่าย

หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง

วันที่3
เช้ า
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อัมโบเซลี - ท่ องซาฟารี ณ อุทยานแห่ งชาติอัมโบเซลี - กรุงไนโรบี

คา่

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านทา GAME DRIVE (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชัว่ โมง) ในอุทยาน
แห่งชาติอมั โบเซลี ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของยอดเขาคิลิมนั จาโร (MOUNT KILIMANJARO) ซึ่ง
เป็ นทัศนี ย ภาพที่ สวยงามของอุทยานแห่ งชาติ น้ ี พร้ อมชมสัต ว์ป่านานาชนิ ด รวมไปถึง วิลเดอร์ บีสท์
(WILDERBEAST) ยีราฟ สัตว์ในตระกูลแอนทีโลป (สัตว์ตระกูลวัวมีรูปร่ างคล้ายกวาง) นาท่านตามล่าหา
เจ้าป่ า ทั้ง 5 (BIG FIVE) พร้อมเก็บภาพกับสัตว์มากมายในอุทยานแห่ งนี้ ซึ่งท่านอาจมีโอกาสได้เก็บภาพ
ขณะที่เจ้าป่ ากาลังล่าเหยือ่ อย่างใกล้ชิด จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเกินทางกลับสู่ที่พกั
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารในที่พกั
นาท่ านเดิน ทางกลับสู่ “กรุ งไนโรบี” (NAIROBI) เมืองหลวงของประเทศเคนย่า ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริ ก า
ตะวันออก (ระยะทาง 214 กม. // ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชัว่ โมง) อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน
ตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พกั :
วันที่4

EKA HOTEL
กรุงไนโรบี - เขตอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ ป่า โอล เพเจตา

เช้ า

คา่

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “เขตอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ ป่าโอลเพเจตา” (OL PEJETA CONSERVANCY) (ระยะทาง 210
กม. // ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่ โมง
50 นาที) เป็ นเขตอนุ รักษ์สัตว์ป่าซึ่งไม่แสวงหาผล
ก าไร ตั้ง อยู่ท างตะวัน ตกของเส้น ศู น ย์สู ต รของ
NANYUKI ระหว่ า งเชิ งเขาของอเบอร์ แด ร์
(ABERDARES) แ ละ เ ม า ท์ เ ค น ย่ า (MOUNT
KENYA)
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารในที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “เขตอนุรักษ์ พันธุ์ สัตว์ ป่า” เพื่อชม
สัต ว์น านาชนิ ด รวมไปถึ ง แรดด าและแรดขาว
จากนั้น น าท่ า นเข้า ชม “ศู น ย์ศึ ก ษาลิ ง ชิ ม แปนซี ”
(CHIMPANZEE) ที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศเคนย่า ท่านจะได้ชมสัตว์มากมาย ที่อาศัยอยูใ่ นเขตอนุ รักษ์
แห่งนี้ อาทิ ฮิปโป ไฮยีนา ยีราฟ หมาป่ าแอฟริ กา ควายป่ า เสื อชีตา้ ร์ แรดฯลฯ ได้เวลาอันสมควร นาท่าน
เดิ น ทางกลับสู่ ที่พกั ซึ่ งที่ พกั ตั้งอยู่ในจุด ที่ สามารถมองเห็น เทื อกเขาเคนย่าและความอุดมสมบูรณ์ ข อง
ธรรมชาติได้อย่างชัดเจน
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของที่พกั

ที่พกั :

SWEETWATERS TENTED CAMP

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง
บ่าย

หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง

หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง

วันที่5
เช้ า
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โอล เพเจตา - น้าตกทอมสั น - อุทยานแห่ งชาติทะเลสาบนากูรู

คา่

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติทะเลสาบนากูรู” (LAKE NAKURU NATIONAL PARK) (ระยะทาง
161 กม. // ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชัว่ โมง) เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่ งของประเทศเคนย่า
ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของเมืองนากูรู โดยเป็ นถิ่นอาศัยของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็ นสถานที่มียรี าฟสาย
พันธุร์ อทส์ไชลด์ (ROTHSCHILD) แรดดา (BLACK RHINO) แรดขาว (WHITE RHINO) และเสือดาว
(LEOPARD) ระหว่างทาง นาท่านเก็บภาพน้ าตกทอมสัน (THOMSON’S FALLS) น้ าตกที่มคี วามสูง 74
เมตร บนแม่น้ า EWASO NG’IRO ตั้งอยูท่ ี่เมือง NYAHURURU
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติทะเลสาบ
นากูรู” (LAKE NAKURU NATIONAL
PARK) เป็ นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบริ ฟต์
วัลเล่ย ์ (RIFT VALLEY) เป็ นทะเลสาบที่ข้ ึน
ชื่ออย่างมาก ในเรื่ องสามารถพบฟลามิงโก้
(FLAMINGO) ได้มากที่สุดและเรื่ องแหล่งที่
อยูอ่ าศัยและที่หาอาหารของฟลามิงโก้ ด้วย
การมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้ง กุง้ หอย ปู ปลา
ทะเลสาบนากูรู ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1961 ด้วยเนื้อที่เพียง 180 ตารางกิโลเมตร
นอกจากนั้น ทะเลสาบแห่งนี้ยงั เป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ ซึ่งถือเป็ นแหล่งดู
นกที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่6

SAROVA LION HILL LODGE
หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง
อุทยานแห่ งชาติทะเลสาบนากูรู - อุทยานแห่ งชาติมาไซมาร่ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ า” (MASAI MARA GAME RESERVE) (ระยะทาง 210 กม. //
ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3
ชัว่ โมง 50 นาที) ที่เป็ นเป้าหมายหลักของนัก
ท่องซาฟารี ที่มาประเทศเคนย่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารในที่พกั
อุท ยานแห่ ง ชาติมาไซมาร่ า ถือเป็ นไฮไลท์
ของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยาน
แห่งชาติมาไซมาร่ าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่ ง
ทุ่งสะวันน่าและเหมาะสาหรับการทาซาฟารี
ท่านจะได้ออกเล่นเกมส์ไดร์ ฟ (GAME DRIVE) เพื่อสัมผัสกับ BIG FIVE ภายในอุทยานแห่งชาติ มาไซ มา

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง

รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-22SEP-1DEC19

คา่

ร่ า ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยูต่ ิดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้าม
ประเทศไปมา หรื อการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัว วิลเดอร์ บีสท์
และม้าลาย จะมีจานวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ ามาร่ าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ า และมีสตั ว์
จานวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ าหรื อไม่กถ็ ูกจระเข้กินเป็ นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ า ส่วนซากที่
เน่าก็เป็ นอาหารของนกแร้งเหยีย่ ว และพวกอีกา จนพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของที่พกั

ที่พกั :
วันที7่

SAROVA MARA TENTED CAMP
หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง
มาไซ มาร่ า – ซาฟารีส่องสั ตว์ อุทยานแห่ งชาติ มาไซ มาร่ าทั้งวัน

05.30 น.

*** สุ ดยอดแห่ งประสบการณ์ ส าหรั บท่ านที่ต้องการขึ้นชมความงามของอุท ยานมาไซ มาร่ า โดย
บอลลูน กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ราคาท่ านละ 450 USD (ค่ าขึน้ บอลลูนไม่ รวมอยู่ในราคาทัวร์ การ
ขึน้ บอลลูนอยู่ในดุลยพินิ จของกัปตัน ผู้บังคับ กรุ ณาท าตามกฎทุกอย่ าง อย่ างเคร่ งคัด ทางบริ ษัท ฯ
บอลลูนเป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ องประกันอุบตั ิเหตุ และผู้โดยสารเป็ นผู้ตัดสิ นใจใช้ บริ การเองโดยไม่ มีการ
บังคับจาก บริษทั ฯ) *** ได้เวลาสมควรนาท่ านกลับสู่ ที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้ า

07.30 น.
09.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของที่พกั หลังจากนั้นให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
ได้ เวลาสาหรับการท่ องซาฟารี กันตั้ง แต่ เช้ าเพื่อทาเกมส์ ไดร์ ฟ ท่านจะได้สัมผัสกับสุ ด ยอดการ ท่องป่ า
ซาฟารี แห่ งทุ่งสะวันน่ า (SAVANNA) ขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าแห่ งแอฟริ กาขนานแท้
ปราศจากการปรุ งแต่งจากมนุ ษย์ ให้ท่านได้
สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับ
ชมสัต ว์ป่า ตามหา BIG FIVE ซึ่ ง ได้แ ก่
สิ ง โต เสื อดาว ช้ าง แรด และควายป่ า อัน
หมายถึง ความดุ ร้ ายและอัน ตรายของสัต ว์
หรื อที่เรารู ้จกั กันดีว่าเป็ นเจ้าป่ าแห่ งทุ่งสะวัน
น่ า ท่ านจะตะลึ ง กับ ฝูง ไวล์เ ดอร์ บิ สต์ นับ
แสน ฝูงม้าลาย ควายป่ า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด
หมูป่า นกกระจอกเทศและฝูงกวางพันธุ์ต่ าง ๆ ที่ มีลายสวยงามอย่างเช่ น วอเต อร์ บั๊ค (WATERBUCK)
บุชบัค๊ (BUSHBUCK) ทอมสัน กาเซล (THOMSON’S GAZELLE) ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของ
สัตว์เหล่านี้ สาหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็ นอยูข่ องสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า
สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัตว์ป่าที่มีอยู่มากมาย ได้เวลาสมควร
นาท่านกลับสู่ที่พกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของที่พกั
นาท่านออกท่ องซาฟารี อีกครั้ งในช่ว งบ่ าย เพื่อเก็บบิ๊ ก ไฟว์ (BIG 5) ให้ครบ โดยให้ท่านได้ใช้เวลาใน
อุทยานมาไซ มาร่ า ให้คุม้ ค่าที่สุด นาท่านซาฟารี ต่อจนถึงช่วงเย็น นาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั

12.30 น.
บ่าย
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19.30 น.

บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของที่พกั

(การทาเกมไดร์ ฟ สามารถทาได้ ตลอดทั้งวั นหรื อพร้ อมอาหารกลางวันแบบปิ กนิก ขึน้ อยู่ตามความ
เหมาะสมของแต่ ละฤดูกาล)

ที่พกั :

SAROVA MARA TENTED CAMP

หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง

*** ทางบริ ษทั ไม่สามารถการันตีวา่ ท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆอยู่กนั แบบอิสระในอุทยาน***

วันที่8

มาไซ มาร่ า - ทะเลสาบไนวาช่ า - ล่ องเรื อ ชมฮิปโป - กรุงไนโรบี - ภัตตาคารคาร์ นิวอร์
สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบไนวาช่ า” (NAIVASHA) ทะเลสาบน้ าจืด ที่ต้งั อยูบ่ นระดับความสูง 1,884 เมตร
เป็ น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน้ าจืดในเคนยา โดยทะเลสาบนั้นตั้งอยูน่ อกตัวเมืองไนวาชา เป็ นทะเลสาบที่
ถือว่าเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า ที่มีมากกว่า 400 ชนิด แต่ที่มีจานวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็ น
ฝูงฮิปโปโปเตมัส (HIPPOPOTAMUS) ที่มาอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นาท่ าน “ล่ องเรื อทะเลสาบไนวาชา” (NAIVASHA) เพื่ อชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัย อยู่ใ นทะเลสาบแห่ งนี้ มี
จานวนมากกว่ า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตวั ผู ้
ที่ เป็ นจ่ าฝูงดู แ ลตัว เมี ยและลู ก ๆ ฮิ ปโปตัว
ใหญ่ มีน้ า หนัก ประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ใ น
หนองน้ าหรื อน้ าที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร
ดาน้ าได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัว
โผล่ข้ ึ นมาเหนื อน้ าท่านสามารถเห็ น หู ตา
จมูก อยู่เหนื อน้ าในระนาบเดียวกัน ได้อย่าง
ชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้
ลอยน้ า ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืนเนื่ องจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้
ในเวลากลางวันจึงต้องอยูใ่ นน้ า นอกจากนี้ยงั ให้ท่านได้ชมนกชนิดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิ ด ที่มีสีสวยงาม
แตกต่างกันในแต่ละพันธุแ์ ละหาชมได้ยาก จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ เขตอนุ รักษ์สัตว์ป่า CRESCENT ISLAND
CONSERVANCY มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์หรื อจะถ่ายรู ปได้อย่างใกล้ชิดกับม้า
ลาย ยีร่ าฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่าง ๆ อาทิ วอเตอร์ บกั๊ บุชบัก๊ ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากา
เซล และยังมีฝงู ควายป่ า นอกจากนี้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่ งนี้ ยงั เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาหนังดังจากฮอลลีวูด
นาท่านเดินทางโดยรถ สู่กรุ งไนโรบี
บ ริ ก า ร อ า ห า ร ค่ า ณ ห้ อ ง อ า ห า ร ค า ร์ นิ ว อ ร์
(CARNIVORE RESTAURANT) ภัตตาคารท้ องถิ่น
สไตล์แอฟริกนั ที่มชี ื่ อเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ ท่านได้
เลือกชิมเนื้อชนิดต่างๆ ที่นามาคลุกเคล้ าเครื่ องเทศ และ
ย่างจนสุ ก หอม อร่ อยพร้ อมน้าจิม้ รสเด็ด ส่ วนใหญ่ จะ

เที่ยง
บ่ าย

คา่
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23.59 น.

เป็ นเนื้อวัว เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกระต่าย เนื้อกวางชนิดต่างๆ เนื้อไก่ ไส้ กรอกหมู เนื้อแกะ ซี่
โคลงหมู พร้ อม ซุป สลัด มันฝรั่ง และข้ าวสวย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา
นาท่ านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ 886

วันที9่

สนามบินสุ วรรณภูมิ

13.30 น.

นาท่ านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

บริษัทฯ...ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเี่ กิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพ
ภูมิอากาศ, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุและปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์ และจะรั กษาผลประโยชน์ ของท่ านไว้ ให้ มากที่สุด เนื่ องจากการ
ท่องเทีย่ วนีเ้ ป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่านไม่ สามารถทีจ่ ะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริ การ
นั้นทีท่ างทัวร์ จัดให้ บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และจะไม่ คืนเงินค่าทัวร์ ทที่ ่านชาระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่
ส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ

วัคซีนป้องกันไข้ เหลือง (YELLOW FEVER)
ผู้ที่เดินทางเข้ าสู่ประเทศเคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ เหลือง (YELLOW FEVER)
และต้องถือหนังสื อยืนยันการได้ รับวัคซีน (INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION) ก่อน
เดินทางเข้ าประเทศนั้นๆ ด้ วย เพราะจะถูกตรวจที่ด่านตรวจคนเข้ าเมือง

ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลือง และรับหนังสื อรับรองการฉีดวัคซีนได้ที่
1. คลินิกเวชศาสตร์ ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเทีย่ ว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034 สามารถดูรายละเอียดและทานัดหมาย online
ได้ ที่ www.thaitravelclinic.com/th
2. คลินิกเสริมสร้ างภูมคิ ้มุ กันและอายุรศาสตร์ การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161
3. สถาบันบาราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุ ข โทร. 02-590-3430
4. ด่ านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่ น ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ท่ าอากาศยานเชียงใหม่ ท่ าเรือกรุงเทพ
(คลองเตย) ท่ าเรื อแหลมฉบัง ท่ าเรื อสงขลา ฯลฯ

ข้อควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีนไข้เหลือง
1. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. ต้องนาสาเนาหนังสื อเดินทาง มาเพื่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน
3. ค่าใช้ จ่ายประมาณ 1,000 บาท
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อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

22 - 30 กันยายน 2562

138,900

138,900

134,900

29,900

15 - 23 ตุลาคม 2562

134,900

134,900

130,900

29,900

10 - 18 พฤศจิกายน 2562

129,900

129,900

125,900

29,900

01 - 09 ธันวาคม 2562

129,900

129,900

125,900

29,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ไนโรบี-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
(พาหนะทีใ่ ช้ ในการเดินทาง 4WD LAND CRUISER)
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่
ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเคนย่า (ไม่ต้องแสดงตัว)
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ชิมอาหารอาหารท้องถิ่นสลับอาหารเอเชีย
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าอุทยานและสถานที่ท่องเทีย่ วที่ระบุในรายการทัวร์
ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ตลอดเส้นทาง
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
บริ การน้ าดื่มบนรถ

อัตราค่ าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท (หากท่านประทับใจในการบริ การ)
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมแฟกซ์ สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อ
จัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
ทางบริ ษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 8 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางแอฟริ กา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 8 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปแอฟฟริกา ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปแอฟริ กา กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 4560 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปแอฟริกา ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษั ทเริ่ ม ต้ น และจบ การบริ การ ที่ส นามบิ น สุ วรรณภูมิ กรณี ท่า นเดิน ทางมาจากต่า งจังหวัด หรื อ ต่า งประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจากับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA เคนย่ า (ไม่ ต้องแสดงตัว)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 นิ้ว จานวน 4 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะ
เดินทาง
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง
5. สาเนาวีซ่าซิมบับเวที่ท่านเคยได้รับ (ถ้ามี)
6. การบิ ดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศปลายทางเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
7. กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

