
 

 

รหัสทัวร WCT1902879 
ทัวรแอฟริกา เคนยา ซิมบับเว บอตสวานา แซมเบีย 10 วัน 7 คืน 
(KQ) 
เมืองไนโรบ ี  
สัมผัสความอุคมสมบูรณอุทยานแหงชาติ มาไซ มารา เต็มไปดวยสัตวป�าแหงทุงสะวันนา 
ลองเรือทะเลสาบไนวาชา เพ่ือชม ฝูงฮปิโป  
ลองเรือเหนือลําน้ําแซมเบซ ีซึ่งเปนแมน้ําที่ใหญเปนอันดับสองของทวีปแอฟริกา  
ลองเรือชมสัตวป�าในแมน้ําโชเบ บอตสวานา   
ชมน้ําตกวิคตอเรียท้ัง 2 ฝم�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1  กรุงเทพฯ – ไนโรบี(เคนยา) 
22.00 พรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก

ช้ัน 4เคานเตอร T กรุปเจาหนาที่รอรับทานและคณะพรอมอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป�าสัมภาระกอนออกเดินทาง 

 
วันท่ี2    ไนโรบี – อุทยานแหงชาติ มาไซ มารา – รีสอรทกลางธรรมชาติ  
01.15 ออกเดินทางโดยสายการบินเคนยา แอรเวย โดยเที่ยวบินที่ KQ761 
06.15 เดินทางถึงกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง  จากน้ันนํา

ทานขึ้นรถตูแบบหลังคาเปด สูอุทยานแหงชาติมาไซมารา ท่ีเปนเป�าหมายหลักของนัก
ทองซาฟารีท่ีมาประเทศเคนยา นําทานเขาสูที่พัก Masai Mara Sopa Lodge 
หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง  ตัวรีสอรท ตกแตงในสไตลศิลปะพื้นเมือง ตัวรีสอร
ทต้ังอยูทามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส (Oloongams Hills) ติดเขต
อุทยานมาไซ มารา มสีะดวกสบายมาก มีเครือ่งปรับอากาศ สระวายน้ํา พรอมส่ิง
อํานวยความสะดวกครบครัน มวีิวทิวทัศนท่ีสวยงาม และ ยามค่ําคืนยังมีการแสดง
จากชาวพื้นเมืองมาไซ ใหทานไดสนุกสนานกับเสียงเพลงอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารในท่ีพัก 
 อุทยานแหงชาติมาไซมารา ถือเปนไฮไลทของรายการน้ี ความอุดมสมบูรณของ

อุทยานแหงชาติมาไซมาราท่ีเต็มไปดวยสัตวป�าแหงทุงสะวันนาและเหมาะสําหรับการ
ทําซาฟารี   

15.30 ทานจะไดออกเลนเกมสไดรว เพ่ือสัมผัสกับ Big Five  ภายในอุทยานแหงชาติมาไซ 
มารา ท่ีมช่ืีอเสียง
ระดับโลก อยูติดกบั
อุทยานแหงชาติเซเรกิ
ติ ของประเทศแซนทา
เนีย และจะมีการยาย
ถิ่นขามประเทศไปมา 
หรือการอพยพของ
สัตวเพ่ือหาอาหารใน
เขตท่ีอุดมสมบูรณ
กวาโดยเฉพาะตัวไวล
เดอรบิสตและมาลาย จะมีจํานวนนับแสนตัวในแตละกลุมในการขามแมน้ํามาราไปยัง
อีกฝم�งหน่ึงของแมน้ํา และมีสัตวจํานวนมากที่ถูกเหยียบตายระหวางขามแมน้ําหรือไมก็



 

 

ถูกจระเขกินเปนอาหารระหวางขามแมน้ํา สวนซากที่เนาก็เปนอาหารของนกแรง
เหยี่ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตยลับขอบฟ�า นําทานเดินทางกลับสูลอดจ ท่ีพัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก 
ที่พัก:  Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 

วันท่ี3 มาไซ มารา – ซาฟารีสองสัตวอุทยานแหงชาติ มาไซ มาราทั้งวัน  
 หมูบานชาวมาไซ – รีสอรทหรู 
05.30  *** สุดยอดแหงประสบการณ สําหรับทานที่ตองการข้ึนชมความงามของอุทยานมาไซ 

มารา โดยบอลลูน กรณุาติดตอหัวหนาทัวร ราคาทานละ 500 USD (คาขึ้นบอลลูน
ไมรวมอยูในราคาทัวร การขึ้นบอลลูนอยูในดุลยพินิจของกัปตันผูบังคับ กรุณาทําตาม
กฎทุกอยาง อยางเครงคัด ทางบริษัทฯ บอลลูนเปนผูรับผิดชอบเรื่องประกันอุบัติเหตุ 
และผูโดยสารเปนผูตัดสินใจใชบริการเองโดยไมมีการบังคับจาก บริษัทฯ) ***ไดเวลา
สมควรนําทานกลับสูท่ีพัก เพื่อรับประทานอาหารเชา 

07.30 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก หลังจากน้ันใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย  
09.00 น. ไดเวลาสําหรับการทองซาฟารกีันตั้งแตเชาเพ่ือทําเกมส ไดรฟ ทานจะไดสัมผัสกับสุด

ยอดการ ทองป�าซาฟารีแหงทุงสะวันนาขนานแท สัมผัสกับบรรยากาศของทุงหญาแหง
แอฟริกาขนานแท ปราศจากการ
ปรุงแตง จากมนุษย ใหทานไดสูด
อากาศอันแสนสดช่ืนในชวงเชา 
พรอมกับชมสัตวป�า ตามหา Big 
Five  ซึ่งไดแก สิงโต เสือ ดาว ชาง 
แรด และควายป�า อันหมายถึง
ความดุรายและอันตรายของสัตว 
หรือที่เรารูจักกันดีวาเปนเจาป�าแหง
ทุงสะวันนา ทานจะตะลึงกับฝูงไวล
เดอรบิสต นับแสน ฝูงมาลาย ควายป�า ฝูงชาง มาลาย แรด หมปู�า นกกระจอกเทศ
และฝูงกวางพันธุตาง ๆ ที่มีลายสวยงามอยางเชน วอเตอรบ๊ัค บุชบ๊ัค ธอมสันกาเซล 
อิมพาลากาเซลโทบี ซ่ึงทานจะประทับใจในความงามของสตัวเหลาน้ี  สําหรับทานที่
ช่ืนชอบการทองเที่ยวแบบน้ีทานจะไดเห็นความเปนอยูของสัตวป�าท้ังในชวงเชา สาย 
และบาย ใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศ และทวงทาอันนารักของสัวตป�าที่มีอยู
มากมาย ไดเวลาสมควรคนรถนําทานกลับสูทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน แบบ ปคนิค (Lunch Box) 



 

 

บาย คนรถนําทานออกทองซาฟารีอีกคร้ังในชวงบาย เพื่อเก็บบ๊ิกไฟว ใหครบ และใหทาน
ไดใชเวลาในอุทยานมาไซ มารา ใหคุมคาที่สุด นําทานแวะเที่ยวหมูบานชาวมาไซ 
(Beaten Track Masai Manyatta) ชนเผาพ้ืนเมืองที่นารัก สนุกสนานกับการ
ตอนรับอยางเปนกันเองจากคนทองถิ่น นําทานซาฟารีตอจนถึงชวงเย็น นําทาน
เดินทางกลับสูลอจด ที่พัก 

19.30 น. บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก  
 (การทําเกมไดรฟ สามารถทําไดตลอดท้ังวันหรือพรอมอาหารกลางวันแบบปกนิคขึ้น

อยูตามความเหมาะสมของแตละฤดูกาล) 
ที่พัก:  Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
*** ทางบริษัทไมสามารถการันตีวาทานจะเจอสัตว ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวตางๆอยูกันแบบ

อิสระในอุทยาน*** 
 

วันท่ี4 มาไซ มารา – อุทยานแหงชาติไนวาซา – ลองเรือ ชมฮิปโป  
 กรุงไนโรบี – ภัตตาคารคอรนิวอร 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานข้ึนรถตูแบบหลงัคาเปดท่ีสามารถยนืขึ้นและชมสัตวไดเวลาเดินทางไปถึง

อุทยานแหงชาติหรือเวลาชมสัตว ระหวางทางใหทานไดชมชีวติความเปนอยูของชาว
เคนยาและบางแหงเปนทุงโลงและอาจเห็นสัตวตาง ๆ เดินขามถนนไดโดยงาย 
เดินทางถึงทะเลสาบไนวาซา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร  
บาย นําทานลองเรือทะเลสาบไนวาชา เพ่ือชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี มี

จํานวนมากกวา 1,000 ตัว แตละฝูงจะมีตัวผูท่ีเปนจาฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโป
ตัวใหญมีน้ําหนักประมาณ 4 
ตัน อาศัยอยูในหนองน้ําหรือน้ํา
ที่มีความลึกไมเกิน 3 เมตร ดํา
น้ําไดครั้งประมาณ 4-6 นาท ี
จึงจะเอาหัวโผลข้ึนมาเหนือน้ํา
ทานสามารถเห็น  หู ตา จมูก 
อยูเหนือน้ําในระนาบเดียวกันได
อยางชัดเจนเมื่อมองใน
ระยะไกลเหมือนขอนไมลอยน้ํา 
ฝูงฮิปโปจะข้ึนมาบนบกเพ่ือกิน
หญาในเวลากลางคืนเน่ืองจาก



 

 

ผิวของฮิปโปจะทนความรอนไมไดในเวลากลางวันจึงตองอยูในน้ํา  นอกจากน้ียังให
ทานไดชมนกชนิดตาง ๆ มากกวา 200 ชนิด ท่ีมีสีสวยงามแตกตางกันในแตละพันธุ
และหาชมไดยาก จากน้ันนําทานขึ้นสู เขตอนุรักษสัตวป�า Crescent Island 
Conservancy มีเน้ือท่ี 80 กิโลเมตร ท่ีทานจะสามารถเดินชมสัตวหรือจะถายรูปได
อยางใกลชิดกบัมาลาย ยี่ราฟ มาลาย ไวดเดอรบิสต และกวางชนิดตาง ๆ อาทิเชน 
วอเตอรบ๊ัก บุชบ๊ัก ธอมสันกาเซลล อิมพาลากาเซล และยังมีฝูงควายป�า นอกจากน้ี
เขตอนุรักษสัตวป�าแหงน้ียังเคยเปนสถานที่ถายทําหนังดังจากฮอลลีวูด นําทาน
เดินทางโดยรถ สูกรุงไนโรบี  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารคอรนิวอร Carnivore Restaurant ภัตตาคาร
ทองถิ่น สไตลแอฟริกันที่มีช่ือเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ใหทานไดเลือกชิมเน้ือชนิดตางๆ 
ที่นํามาคลุกเคลาเครื่องเทศ และยางจนสุก หอม อรอยพรอมน้ําจ้ิมรสเด็ด สวนใหญ
จะเปนเน้ือวัว เน้ือจระเข เน้ือนกกระจอกเทศ เน้ือกระตาย เน้ือกวางชนิดตางๆ เน้ือไก 
ใสกรอกหมู เน้ือแกะ ซีโ่คลงหมู พรอม ซปุ สลัด มันฝรั่ง และขาวสวย 

พักท่ี:  Four Points by Sheraton Nairobi Airport Hotel / หรือเทียบเทาระดับ
ใกลเคียง 

 
วันท่ี5  ไนโรบี – เมืองวคิตอเรีย ฟอลล(ซิมบับเว)  
 ลองเรือชมพระอาทิตยตก – ภัตตาคารโบมา 
เชา บริการอาหารเชา แบบกลอง / นําทานเดินทางสูสนามบิน ไนโรบ ี
07.20 ออกเดินทางสูเมืองวิคตอเรีย ฟอลล Victoria Falls ประเทศซิมบับเว โดยเท่ียวบิน

ที่ KQ792 
09.35 เดินทางถึงสนามบิน วคิตอเรีย ฟอลล นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง นําทานออกดิน

ทางสูเขาสูโรงแรมที่พัก Victoria Falls Hotel อิสระใหทานเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย / หรือเทียบเทา 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม พักผอนตามอัธยาศัย  



 

 

15.00 นําทานลองเรือเหนือลําน้ําแซมเบซ ี(Sundowner Cruise) ซึ่งเปนแมน้ํา ที่ใหญเปน
อันดับ 2 ของทวีป
แอฟริกา ซึ่งไหลผาน 2 
ประเทศ คือแซมเบียกบั
ซิมบับเว ตัวแมน้ํา
แซมเบซีน้ันใสสะอาด
แมวาจะดูสีคลํ้าที่สําคัญ
มีสัตวอันตรายอยูหลาย
ประเภท อาท ิจระเข 
ฮิปโป ตลอดสองขาง
ทางที่เรือวิ่งผานทานจะ
ไดเห็นธรรมชาติที่เปน
ป�าใหญ มีทั้งตนไมใหญนอย และสัตวป�าโผลมาใหเห็นเปนคร้ังคราวและพิเศษทานจะ
ไดชมพระอาทิตยตกอันสวยงามจากบนเรือดวย สมควรแกเวลา นําทานกลับโรงแรม 

ค่ํา        บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร BOMA Restaurant พรอมโชวพ้ืนเมืองแอฟริกัน 
อันสนุกสนาเราใจ 

ที่พัก:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี6   ชมน้ําตกวิคตอเรียฝم�งซมิบับเว (สวยมาก) - น่ังเฮลิคอปเตอรชมน้ําตก(รวมในคาทัวร) 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําทานชมน้ําตกวคิตอเรีย ฝم�งซิมบับเวน้ําตกน้ีต้ังอยูในอุทยานแหงชาติน้ําตกวคิตอเรีย

โดยมีแมน้ําแซมเบซีเปนตน
กําเนิดน้ําตกที่ยิ่งใหญน้ีถูก
คนพบโดยนักสํารวจชาวส
ก็อต ดอกเตอรเดวิด ลิฟ
วิ่งสโตนเมื่อป ค.ศ.1855 เปน
น้ําตกที่สูงท่ีสุดในโลก มีความ
สูงณจุดสูงสุดถึง 108 เมตร 
ตัวน้ําตกมีความกวางถงึ 1.7 
กิโลเมตรในฤดน้ํูาหลากซึ่งตรงกบัชวงเดือนมนีาคม – เมษายนจะมปีริมาณน้ําตกจาก
หนาผาถึงนาท่ีละกวา 100 ลานแกลลอนปจจุบันไดรบัการยกยองจากองคการยูเนสโก 
ใหเปนหน่ึงในมรดกโลกและไดรับการยกยองวาเปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติของโลกนําทานชมจุดชมน้ําตกที่มช่ืีอ 4 จุดที่ไมควรพลาดคือ  



 

 

 1. Devil’s Cataract สวยสะใจ ละอองน้ําสาดกระเซ็นชุมฉ่ํา  
 2. Main Falls มีหนากวางของแผงน้ําตกถงึ 830 เมตร  
 3. Horse Shoe Falls เปนจุดท่ีไดรับการยกยองวาสวยที่สุด ตัวน้ําตกมีรูปคลาย

เกือกมามีความสูงถงึ 95 เมตร  
 4. Rainbow Falls เปนจุด

ที่น้ําตกมีความสูงที่สุดถึง 
108 เมตร ทานจะไดสมัผัส
ความสวยงามและยิ่งใหญ
ของน้ําตกน้ีอยางใกลชิดการ
เดินชมน้ําตกจะตองเปยกจาก
ละอองน้ํา และฝนที่อาจตกได
ตลอดท้ังปเพราะฉะน้ัน ควร
เตรียมเส้ือกันฝนที่มีฮูด รม 
ติดตัวไปดวย และอยาลืมถุงหรือกระเป�ากันน้ําสําหรับกลองตางๆไปดวย 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
 พิเศษสุด...นําทานน่ังเฮลิคอปเตอรชมความสวยงามของน้ําตกจากมุมสูงประมาณ 15 

นาท ีทานจะไดชมความสวยงาม และยิ่งใหญของน้ําตกจากมมุสูง(รวมในคาทัวรแลว) 
เปนกิจกรรมที่ไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง ทานจะประทับใจอยางแนนอน จากน้ันอิสระ
ทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยภายในรีสอรท ผอนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ 

แอฟริกัน 
ค่ํา        บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
 
 
 



 

 

วนัท่ี7 ซิมบับเว – ลิฟวิ่งสโตน(แซมเบีย) – เขาชมน้ําตกฝم�งแซมเบีย  
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหารนําทานเดินทางขาม

พรมแดนสูประเทศแซมเบีย โดย
การเดินขามสะพาน ขามฝาก
แมน้ําแซมเบซี ทานจะไดชมวิวท่ี
สวยงามของหุบเหวดานลางและ
ชมกิจกรรมบันจี้ จ๊ัม จากบนน
สะพานแหงน้ี (นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมือง) จากน้ันนําทาน
สูที่พัก The Avani Resort หรือเทียบเทา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาสู อุทยานแหงชาติน้ําตกวิคตอเรียฝم�งแซมเบีย นําทานชม น้ําตกวิคตอเรีย 

(Victoria Fall ) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยทางธรรม ชาติของโลก (Seven Natural 
Wonders of the 
World)   ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยน
ระดับของ แมน้ําแซมบี
ซ ี(Zambezi River)  ท้ัง
สาย คนพบโดย ด็อกเตอรลิฟ
วิ่งสโตน เมื่อป ค.ศ.
1855 ปจจบุันเปนพรมแดน
ธรรมชาติระหวางซิมบับเว และ
แซมเบีย จากน้ันนําทานสูอุทยาน
แหงชาตินํ้าตกวคิตอเรียฝم�ง
แซมเบีย นําทานชมน้ําตกท่ีสําคัญและสวยงามอีก 2 แหงซึ่งอยูฝم�งแซมเบีย คือ น้ําตก
Armchair Fallsซึ่งเปนจุดท่ีน้ําตกมีความสูงเปนอันดับสอง รองจาก Rainbow 
Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแหงหน่ึงคือ น้ําตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม
แพจุดอ่ืนๆ เชนเดียวกนัการเดินชมน้ําตกจะตองเปยกจากละอองน้ํา และฝนท่ีอาจตก
ไดตลอดท้ังปเพราะฉะน้ัน ควรเตรียมเสื้อกันฝนที ่มีฮูด รม ติดตัวไปดวย และอยาลืม
ถุงหรือกระเป�ากันน้ําสําหรับกลองตางๆไปดวย จากน้ันอิสระทุกทานพักผอนตาม
อัธยาศัยภายในรีสอรท ผอนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกัน 

ค่ํา บริการอาคารค่ํา ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมท่ีพัก 
ที่พัก:  The Avani Resort / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 



 

 

วนัท่ี8 แซมเบีย – อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม Big Five   
 ลองเรือแมน้ําโชเบ ชม ฮิปโป – ลิฟว่ิงสโตน   
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
 จากน้ัน นําทานนําทานเดินทางสูอุทายานแหงชาติโชเบ ประเทศสาธารณรัฐบอสวานา 

(Botswana) (เดินทาง 1.30 
ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและผานพรมแดนแลว 
นําทานเดินทางสูบริเวณ อุทยาน
แหงชาติโชเบ (Chobe 
National park) เปนอุทยาน
แหงชาติที่ดีท่ีสุดและไดรับความ
สนใจจากนักทองเที่ยว เขามาทอง
ป�าดูสัตวแบบซาฟารี มพ้ืีนท่ี
ประมาณ 10,698 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งใหญเปนอันดับ 3 ใน
บอสวานา เปนแหลงรวมฝูงสัตว
ใหญนานาชนิด เชน ฝงูชางป�าท่ีมี
กวา 60,000 เชือก(มากที่สุดใน
โลก), ฝูงควายป�า, มาลาย และ
สัตวนักลาอยาง สิงโต, เสือดาว, 
เสือชีตา และไฮยีนาลายจุด นํา
ทานออกชมสัตว (Game 
Drive) ทองป�าซาฟารีชมสัตวที่
ยิ่งใหญท้ังหา ของทวีปแอฟริกา
คือ สิงโต แรด ควาย ป�า ชาง และ
เสือดาว ไปจนถึงเพ่ือนๆ ที่นารัก
อยางยีราฟ มาลาย ฮปิโปโปเตมัส 
และนกนานาชนิด ทองป�าซาฟารีดู
สัตวดวยรถจี๊บ รถแตละคันมี
นายพรานหรือ Ranger ซึ่งเปนทั้งคนขับรถและไกดคอยแนะนําวิธีการชมสัตวให
ทราบ มคีวามอุดมสมบูรณ มีความเขียวชอุมเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวนานาชนิดและ
แนนอนหมายรวมถงึ ผูยิ่งใหญท้ังหา  (Big five) คือ ควายป�า ชาง สิงโต แรด และ
เสือดาว ซึ่งถาไดเห็นครบกถ็ือไดวาเปนการชมสัตวที่สมบูรณ แตคอนขางเปนไปได



 

 

ยาก เพราะสัตวท่ีน่ีอยูกันอยางอิสระ ในป�าซ่ึงเปนป�าโปรง ป�าละเมาะ และทุงหญาสะ
วันนา จนถงึกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใตมีสัตวป�ากวา 220 ชนิด ซึ่งสัตวป�ามชีีวติอยู
อยางอิสรเสรีตามธรรมชาต ิไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับที่พัก  

 *** ทางบริษัทไมสามารถการันตีวาทานจะเจอสัตว ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวตางๆ 
อยูกันแบบอิสระในอุทยาน*** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมสัตวป�าในอีกรูปแบบ คือการลองเรือในแมน้ําโชเบ (Boat Safari) (ใชเวลา

ในการทํา Game Drive ทางน้ําประมาณ 3 ช่ัวโมง) เพ่ือดูวิถีชีวติความเปนอยูของ
สัตวป�านานาชนิด ที่มาด่ืมน้ําในแมน้ํา
โชเบ สัตวป�าที่สามารถเห็นไดมากใน
แถบน้ีคือ ฮปิโป จระเข ชาง และ นกกิน
ปลานานาชนิด ใหทานไดเก็บภาพความ
นาประทับใจของสัตวป�านานาชนิดที่
อาศัยในแมน้ําโชเบ แมน้ําโชเบ เปน
สายน้ําทีสํ่าคัญของประเทศบอทสวานา 
และนามีเบีย ในเวลาลองเรือทานจะ
เห็นอีกฟากฝم�งห่ึงเปนดินแดนของประเทศนามเิบีย แมน้ําโชเบจะไหลไปบรรจบกับ
แมน้ําแซมเบซ ีนําทานแวะถายรูปกบัตนไมประหลาด เบาบับ พันธุแอฟริกา ที่มีใน
อุทยานแหงน้ีดวย สําหรับทานที่ช่ืนชอบการดูนก ที่น่ียังเปนแหลงรวมนกนานาชนิด 
กวา 450 สายพันธุ ซึ่งสัตว ป�าท่ีน่ีมีชีวติอยูอยางอิสระเสรีตามธรรมชาต ิใหทานได
เก็บภาพความประทับใจ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก 

ค่ํา            บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พักท่ี:  The Avani Resort / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี9 ลิฟวิ่งสโตน – สนามบิน – ไนโรบ ี– กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันอิสระทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยภายในรีสอรท ผอนคลายกับบรรยากาศ

ธรรมชาติแบบ แอฟริกัน ซึ่งภายในรีสอรท จะมีสัตวเล้ียงนารักๆ ท่ีทางรีสอรทเล้ียงไว
แบบธรรมชาติ อาทิเชน กวาง, มาลาย, ยีราฟ ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ
อยางเต็มท่ี *** สตัวเหลาน้ีมีนิสัย ขี้ตกใจ ไมทํารายคน แตไมควรเขาใกลจนเกินไป 
และไมควรเขาดานหลังของมาลายเพราะอาจโดนมาลายดีดได ซึง่ทางโรงแรมและ
บริษัททัวรไมสามารถรับผิดชอบได *** 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   



 

 

บาย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินลิฟวิ่งสโตน LIVINGSTONE AIRPORT 
18.05     ออกเดินทางสูเมืองกรุงไนโรบี โดยเที่ยวบินท่ี KQ783 
22.10 เดินทางถึงสนามบินไนโรบี แวะตอเครื่อง 
23.59  นําทานออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KQ886 
วันท่ี10 สนามบินสุวรรณภมู ิ
13.50 นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

บริษัทฯ...ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ 
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุและปญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหมากที่สุด เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีท่ีทานปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช
บริการน้ันที่ทางทัวรจัดให บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระแลว หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 
วัคซีนป�องกันไขเหลือง (Yellow Fever) 
ผูท่ีเดินทางเขาสูประเทศเคนยา แซมเบีย ซิมบับเว ตองไดรับการฉีดวัคซีนป�องกันไขเหลือง 
(Yellow Fever) และตองถือหนังสือยืนยันการไดรับวคัซีน (International certificate 
of vaccination) กอนเดินทางเขาประเทศน้ันๆ ดวย เพราะจะถูกตรวจท่ีดานตรวจคนเขา
เมือง  
ในประเทศไทยสามารถฉีดวคัซีนไขเหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไดที ่
1. คลินิกเวชศาสตรทองเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักทองเท่ียว) โรงพยาบาล
เวชศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ตอ 
3034  สามารถดูรายละเอียดและทํานัดหมาย online ไดที่ 
www.thaitravelclinic.com/th 
2. คลินิกเสริมสรางภมูคุิมกันและอายุรศาสตรการทองเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
โทร. 02-252-0161 
3. สถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430 
4. ดานควบคุมโรคตดิตอระหวางประเทศตางๆ เชน ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิทาอากาศ
ยานเชียงใหม ทาเรือกรุงเทพ(คลองเตย) ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือสงขลา ฯลฯ 
ขอควรรูกอนฉีดวคัซีนไขเหลือง 
1. ตองฉีดกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน 
2. ตองนําสําเนาหนังสือเดินทาง มาเพื่อออกสมุดรบัรองการฉีดวัคซนี  



 

 

3. คาใชจายประมาณ 1,000 บาท 
 
อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

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 
ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ//ไนโรบี-วิคตอเรียฟอลล//ลิฟวิ่งสโตน-
ไนโรบี(หรือสลับกอนหลัง)  

 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน หากวนัเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร

หรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซา ท้ังสี่ประเทศ เคนยา, ซิมบับเว, แซมเบยี, บอทสวานา (ไมตองแสดง
ตัว)   

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดชมิอาหารอาหารทองถิ่นสลับอาหารเอเชีย  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาทิปคนพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่นตลอดเสนทาง  
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว อาท ิคาโทรศัพท คาซักรีด คาเคร่ืองดืม่และอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท (หากทานประทับใจในการบริการ) 

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 60,000  บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 14 วัน มฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 20 ทาน ซึง่ในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

หมายเหตุ 
ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  6 ทาน และไดรับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ 
ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางแอฟริกา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 6 ทาน จึงจะสามารถยืน่วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  
เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เน่ืองจากมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 



 

 

บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวซีาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวา
วีซาใหกับทางทาน 
กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงท่ีเกิดขึ้นดงัตอไปน้ี 
-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 
-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญใน
การยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ REFUND 
โดยจะมคีาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน 
(ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 
-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวนัที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให
ทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรม
ท่ีพักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  40 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลและกรุปที่ตองการันตมีัดจํากบั    

 สายการบิน หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ 
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  30 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  19 วัน – เกบ็คาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
 
 



 

 

 
เอกสารท่ีใชในการยื่นขอวีซา VISA เคนยา ซิมบับเว แซมเบีย บอทสวานา (ไมตองแสดงตัว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 

หนา  
2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 2.0 X 2.0 น้ิว จํานวน 4 

รูป ข้ึนอยูกบัประเทศที่จะเดินทาง  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาสมุดรับรองการฉีดวัคซนีไขเหลือง 
5. สําเนาวีซาซิมบับเวทีท่านเคยไดรับ (ถามี)  
6. การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศปลายทาง

เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

7. กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติ
ในนามของบริษัทฯ  


