
 

 

รหัสทัวร WCT1902886 
ทัวรเคนยา แกรนดเคนยา ตะลุยซาฟารี 9 วัน 6 คืน (KQ) 
ตะลุยซาฟารี ตามลาหา BIG 5  
อุทยานแหงชาติ ของประเทศเคนยา (อัมโบเซลี , มาไซมารา , ทะเลสาบนากูรู)  
ยอดเขาคิลิมันจาโร อุทยานแหงชาติอัมโบเซลี   
อุทยานแหงชาติ มาไซ มารา  สัตวป�าแหงทุงสะวันนา  
ฝูงฟลามิงโก ณ ทะเลสาบนากูรู    
ลองเรือทะเลสาบไนวาชา เพ่ือชมฝูงฮิปโป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที1่  กรุงเทพฯ   
22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก

ช้ัน  4 เคานเตอร Wเจาหนาที่รอรับทานและคณะพรอมอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป�าสัมภาระกอนออกเดินทาง 

 
วันที2่    กรุงไนโรบี (เคนยา) - อุทยานแหงชาติอัมโบเซลี 
01.20 น. ออกเดินทาง สู กรุงไนโรบี โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS โดยเท่ียวบินที่ 

KQ 887 
06.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา นํา

ทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง หลังรับสัมภาระเรียบรอยแลว  ไกดทองถิ่น รอตอนรับ
สมาชิกทุกทาน  จากน้ัน นําทานเดินทางโดยยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ลอ (4WD 
LAND CRUISER) เพ่ือใหเหมาะสมกับการทองซาฟารี 
นําทานเดินทางสู  “อุทยานแหงชาติอัมโบเซลี” (AMBOSELI NATIONAL PARK) 
(ระยะทาง 206 กม. // ใชระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที) 
เปนอุทยานที่อยูใกลชายแดนประเทศแทนซาเนีย (TANZANIA) มีภาพฉากหลังเปน
ยอดเขาคิลิมันจาโร มอีาณาเขตท้ังหมด 392 ตารางกิโลเมตร เปนอุทยานแหงชาติท่ี
ไดรับความนิยมเปนอันดับสองใน
เคนยา รองลงมาจากอุทยาน
แหงชาติมาไซมารา (MASAI 
MARA NATIONAL PARK) โดย
มีฉากหลังเปนภูเขาคิลีมันจาโร 
ภูเขาที่สูงท่ีสุดในแอฟริกา อุทยาน
แหงชาติอัมโบเซลี เปนแหลงที่อยู
ของสัตวป�ามากมาย เชน ควายป�า
ชางแอฟริกัน เสือชีตาร สิงโต แรด 
ยีราฟ มาลาย ไวดเดอรบีสท ลิงบาบนู กาเซลล ฮิปโป หมปู�า และสัตวป�าอีก
มากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารในที่พัก 
บาย นําทานชมเหลาสัตวในอุทยานแหงชาติ หรือที่เรียกวา GAME DRIVE (ใชระยะเวลา 

ประมาณ 3 ช่ัวโมง) ในอุทยานแหงชาติอัมโบเซล ีโดยนําทานตามลาหาเจาป�า ท้ัง 5 
หรือ “BIG FIVE” ซึ่งไดแก สิงโต  เสือดาว  แรด  ควายป�า และชางแอฟริกัน  ได
เวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก 
ที่พัก:  AMBOSELI SERENA LODGE หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันที3่ อัมโบเซลี - ทองซาฟารี ณ อุทยานแหงชาติอัมโบเซลี - กรุงไนโรบ ี  
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 หลังรับประทานอาหารเชา นําทานทํา GAME DRIVE (ใชระยะเวลา ประมาณ 3 

ช่ัวโมง)  ในอุทยานแหงชาติอัมโบเซลี ใหทานไดเก็บภาพความงดงามของยอดเขาคิลิ
มันจาโร (MOUNT KILIMANJARO) ซึ่งเปนทัศนียภาพที่สวยงามของอุทยาน
แหงชาตินี้ พรอมชมสตัวป�านานาชนิด รวมไปถึง วิลเดอรบีสท (WILDERBEAST) 
ยีราฟ สัตวในตระกูลแอนทีโลป (สัตวตระกูลวัวมีรปูรางคลายกวาง) นําทานตามลา
หาเจาป�า ทั้ง 5 (BIG FIVE) พรอมเกบ็ภาพกับสัตวมากมายในอุทยานแหงน้ี  ซึ่ง
ทานอาจมีโอกาสไดเก็บภาพขณะทีเ่จาป�ากําลังลาเหยื่ออยางใกลชิด จนไดเวลาอัน
สมควร นําทานเกินทางกลับสูที่พัก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารในที่พัก 
บาย นําทานเดินทางกลับสู “กรุงไนโรบ”ี (NAIROBI) เมืองหลวงของประเทศเคนยา 

ต้ังอยูในทวีปแอฟริกาตะวันออก (ระยะทาง 214 กม. // ใชระยะเวลาในการเดินทาง 
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก:  EKA HOTEL หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันที4่ กรุงไนโรบ ี- เขตอนุรักษพันธุสัตวป�า โอล เพเจตา    
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเดินทางสู “เขตอนุรักษพันธุสัตวป�า

โอลเพเจตา” (OL PEJETA 
CONSERVANCY) (ระยะทาง 210 กม. 
// ใชระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 
ช่ัวโมง 50 นาที)  เปนเขตอนุรักษสัตวป�าซ่ึง
ไมแสวงหาผลกําไร ต้ังอยูทางตะวันตกของ
เสนศูนยสูตรของ NANYUKI ระหวางเชิง
เขาของอเบอรแดร (ABERDARES) และ
เมาทเคนยา (MOUNT KENYA)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารในที่
พัก 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู “เขตอนุรักษพันธุสัตวป�า” เพ่ือชมสัตวนานาชนิด รวมไปถึง แรดดํา
และแรดขาว จากน้ัน นําทานเขาชม “ศูนยศึกษาลิงชิมแปนซี” (CHIMPANZEE) ท่ี
สําคัญแหงหน่ึงของประเทศเคนยา ทานจะไดชมสัตวมากมาย ท่ีอาศัยอยูในเขต
อนุรักษแหงน้ี อาทิ ฮิปโป ไฮยีนา ยีราฟ หมาป�าแอฟริกา ควายป�า เสือชีตาร แรด
ฯลฯ ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสูที่พัก ซึ่งท่ีพักตั้งอยูในจุดที่สามารถ
มองเห็นเทือกเขาเคนยาและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติไดอยางชัดเจน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก 
ที่พัก:  SWEETWATERS TENTED CAMP หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 

 
วันที5่ โอล เพเจตา - น้ําตกทอมสัน - อุทยานแหงชาติทะเลสาบนากูรู  
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติทะเลสาบนากูร”ู  (LAKE NAKURU 

NATIONAL PARK) (ระยะทาง 161 กม. // ใชระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 
4 ช่ัวโมง) เปนอุทยานแหงชาติแหงหน่ึงของประเทศเคนยา ต้ังอยูทางทิศใตของเมือง
นากูรู โดยเปนถิ่นอาศัยของสัตวหลากหลายสายพันธุ ซึ่งเปนสถานที่มียีราฟสายพันธุ
รอทสไชลด (ROTHSCHILD) แรดดํา (BLACK RHINO) แรดขาว (WHITE 
RHINO) และเสือดาว (LEOPARD) ระหวางทาง นําทานเก็บภาพน้ําตกทอมสัน 
(THOMSON’S FALLS) น้ําตกที่มคีวามสูง 74 เมตร  บนแมน้ํา EWASO 
NG’IRO ต้ังอยูท่ีเมือง NYAHURURU  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติ

ทะเลสาบนากูรู” (LAKE 
NAKURU NATIONAL PARK) 
เปนทะเลสาบหน่ึงในทะเลสาบริฟต 
วัลเลย (RIFT VALLEY) เปน
ทะเลสาบที่ข้ึนช่ืออยางมาก ใน
เร่ืองสามารถพบฟลามิงโก 
(FLAMINGO) ไดมากท่ีสุดและ
เร่ืองแหลงท่ีอยูอาศัยและท่ีหาอาหารของฟลามิงโก ดวยการมีอาหารอุดมสมบูรณ 
ท้ัง กุง หอย ปู ปลา ทะเลสาบนากูรู ไดขึ้นทะเบียนเปนอุทยานแหงชาติ เม่ือป ค.ศ. 
1961 ดวยเน้ือท่ีเพียง 180 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ัน ทะเลสาบแหงน้ียังเปนท่ีอยู
อาศัยของนกชนิดตางๆ อีกมากกวา 400 สายพันธุ ซึ่งถือเปนแหลงดูนกที่สําคัญอีก
แหงหน่ึงของโลก  



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก:  SAROVA LION HILL LODGE หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี6 อุทยานแหงชาติทะเลสาบนากูร ู- อุทยานแหงชาติมาไซมารา    
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติมาไซมารา” (MASAI MARA GAME 

RESERVE) (ระยะทาง 210 กม. 
// ใชระยะเวลาในการเดินทาง 
ประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที) ที่
เปนเป�าหมายหลักของนักทอง
ซาฟารีท่ีมาประเทศเคนยา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ 
หองอาหารในท่ีพัก 

 อุทยานแหงชาติมาไซมารา ถือเปน
ไฮไลทของรายการน้ี ความอุดมสมบูรณของอุทยานแหงชาติมาไซมาราท่ีเต็มไปดวย
สัตวป�าแหงทุงสะวันนาและเหมาะสําหรับการทําซาฟารี  ทานจะไดออกเลนเกมส
ไดรฟ (GAME DRIVE) เพ่ือสัมผัสกับ BIG FIVE  ภายในอุทยานแหงชาติมาไซ มา
รา ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก อยูติดกับอุทยานแหงชาติเซเรกติิ ของประเทศแซนทาเนีย 
และจะมีการยายถิ่นขามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตวเพ่ือหาอาหารในเขตที่
อุดมสมบูรณกวาโดยเฉพาะตัววิลเดอรบีสทและมาลาย จะมีจํานวนนับแสนตัวในแต
ละกลุมในการขามแมน้ํามาราไปยังอีกฝم�งหน่ึงของแมน้ํา และมีสัตวจํานวนมากที่ถูก
เหยียบตายระหวางขามแมน้ําหรือไมกถ็ูกจระเขกินเปนอาหารระหวางขามแมน้ํา 
สวนซากท่ีเนาก็เปนอาหารของนกแรงเหย่ียว และพวกอีกา จนพระอาทิตยลับขอบฟ�า 
นําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก 
ที่พัก:  SAROVA MARA TENTED CAMP หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันที7่ มาไซ มารา – ซาฟารีสองสัตวอุทยานแหงชาติ มาไซ มาราทั้งวัน   
05.30 น.  *** สุดยอดแหงประสบการณ สําหรับทานที่ตองการข้ึนชมความงามของอุทยานมา

ไซ มารา โดยบอลลูน กรุณาติดตอหัวหนาทัวร ราคาทานละ 450 USD (คาขึ้น
บอลลูนไมรวมอยูในราคาทัวร การข้ึนบอลลูนอยูในดุลยพินิจของกัปตันผูบังคับ 
กรุณาทําตามกฎทุกอยาง อยางเครงคัด ทางบริษัทฯ บอลลูนเปนผูรับผิดชอบเรื่อง



 

 

ประกันอุบัติเหตุ และผูโดยสารเปนผูตัดสินใจใชบริการเองโดยไมมกีารบังคับจาก 
บริษัทฯ) *** ไดเวลาสมควรนําทานกลับสูท่ีพัก เพ่ือรับประทานอาหารเชา 

07.30 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก หลังจากน้ันใหทานไดพักผอนตาม
อัธยาศัย  

09.00 น. ไดเวลาสําหรับการทองซาฟารีกันต้ังแตเชาเพ่ือทําเกมส ไดรฟ ทานจะไดสัมผัสกับสุด
ยอดการ ทองป�าซาฟารีแหงทุงสะวันนา (SAVANNA) ขนานแท สัมผัสกับ
บรรยากาศของทุงหญาแหง
แอฟริกาขนานแท ปราศจากการ
ปรุงแตงจากมนุษย ใหทานไดสูด
อากาศอันแสนสดช่ืนในชวงเชา 
พรอมกับชมสัตวป�า ตามหา BIG 
FIVE  ซึง่ไดแก สิงโต เสือดาว ชาง 
แรด และควายป�า อันหมายถึง
ความดุรายและอันตรายของสัตว 
หรือที่เรารูจักกันดีวาเปนเจาป�าแหงทุงสะวันนา ทานจะตะลึงกับฝงูไวลเดอรบิสต นับ
แสน ฝูงมาลาย ควายป�า ฝูงชาง มาลาย แรด หมปู�า นกกระจอกเทศและฝูงกวาง
พันธุตาง ๆ ที่มีลายสวยงามอยางเชน วอเตอรบ๊ัค (WATERBUCK) บุชบ๊ัค 
(BUSHBUCK) ทอมสัน กาเซล (THOMSON’S GAZELLE) ซึ่งทานจะประทับใจ
ในความงามของสัตวเหลาน้ี  สําหรับทานที่ช่ืนชอบการทองเท่ียวแบบน้ีทานจะไดเห็น
ความเปนอยูของสัตวป�าทั้งในชวงเชา สาย และบาย ใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศ 
และทวงทาอันนารักของสตัวป�าที่มีอยูมากมาย ไดเวลาสมควร นําทานกลับสูทีพั่ก 
เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของที่พัก 
 
บาย นําทานออกทองซาฟารีอีกคร้ังในชวงบาย เพ่ือเก็บบ๊ิกไฟว (BIG 5) ใหครบ โดยให

ทานไดใชเวลาในอุทยานมาไซ มารา ใหคุมคาที่สุด นําทานซาฟารีตอจนถึงชวงเย็น 
นําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก 

19.30 น. บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก  
 (การทําเกมไดรฟ สามารถทําไดตลอดท้ังวนัหรือพรอมอาหารกลางวันแบบปกนิก

ข้ึนอยูตามความเหมาะสมของแตละฤดูกาล) 
ที่พัก:  SAROVA MARA TENTED CAMP                               หรือเทียบเทาระดับ

ใกลเคียง 



 

 

*** ทางบริษัทไมสามารถการันตีวาทานจะเจอสัตว ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวตางๆอยูกันแบบ
อิสระในอุทยาน*** 

 
วันที8่ มาไซ มารา - ทะเลสาบไนวาชา - ลองเรือ ชมฮิปโป - กรุงไนโรบ ี– ภัตตาคารคารนิ

วอร - สนามบิน 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเดินทางสู “ทะเลสาบไนวาชา” (NAIVASHA)  ทะเลสาบน้ําจืด ที่ตั้งอยูบน

ระดับความสูง 1,884 เมตร เปน 1 ใน 2 แหง ของทะเลสาบน้ําจืดในเคนยา โดย
ทะเลสาบน้ันต้ังอยูนอกตัวเมืองไนวาชา เปนทะเลสาบที่ถือวาเปนแหลงท่ีอยูอาศัย
ของสัตวป�า ที่มีมากกวา 400 ชนิด แตที่มีจํานวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเปน
ฝูงฮิปโปโปเตมัส (HIPPOPOTAMUS) ที่มาอาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร  
บาย นําทาน “ลองเรือทะเลสาบไนวาชา” (NAIVASHA) เพ่ือชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู

ในทะเลสาบแหงน้ี มีจํานวน
มากกวา 1,000 ตัว แตละฝูงจะมี
ตัวผูที่เปนจาฝูงดูแลตัวเมียและลูก 
ๆ ฮิปโปตัวใหญมีน้ําหนักประมาณ 
4 ตัน อาศัยอยูในหนองน้ําหรือน้ํา
ท่ีมีความลึกไมเกิน 3 เมตร ดําน้ํา
ไดคร้ังประมาณ 4-6 นาท ีจึงจะ
เอาหัวโผลข้ึนมาเหนือน้ําทาน
สามารถเห็น  หู ตา จมูก อยูเหนือน้ําในระนาบเดียวกันไดอยางชัดเจนเมื่อมองใน
ระยะไกลเหมือนขอนไมลอยน้ํา ฝูงฮิปโปจะขึน้มาบนบกเพ่ือกินหญาในเวลากลางคืน
เน่ืองจากผิวของฮิปโปจะทนความรอนไมไดในเวลากลางวันจึงตองอยูในน้ํา  
นอกจากน้ียังใหทานไดชมนกชนิดตาง ๆ มากกวา 200 ชนิด ท่ีมีสีสวยงามแตกตาง
กันในแตละพันธุและหาชมไดยาก จากน้ันนําทานข้ึนสู เขตอนุรักษสัตวป�า 
CRESCENT ISLAND CONSERVANCY มีเน้ือท่ี 80 กโิลเมตร ที่ทานจะ
สามารถเดินชมสัตวหรือจะถายรูปไดอยางใกลชิดกบัมาลาย ยี่ราฟ มาลาย ไวดเดอร
บิสต และกวางชนิดตาง ๆ อาท ิวอเตอรบ๊ัก บุชบ๊ัก ธอมสันกาเซลล อิมพาลากาเซล 
และยังมีฝูงควายป�า นอกจากน้ีเขตอนุรักษสัตวป�าแหงน้ียังเคยเปนสถานทีถ่ายทํา
หนังดังจากฮอลลีวูด นําทานเดินทางโดยรถ สูกรุงไนโรบี  



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารคารนิวอร 
(CARNIVORE RESTAURANT) 
ภัตตาคารทองถิ่น สไตลแอฟริกันที่มี
ช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไนโรบี ใหทานไดเลือก
ชิมเน้ือชนิดตางๆ ท่ีนํามาคลุกเคลา
เครื่องเทศ และยางจนสุก หอม อรอยพรอม
น้ําจิ้มรสเด็ด สวนใหญจะเปนเน้ือวัว เน้ือ
จระเข เน้ือนกกระจอกเทศ เน้ือกระตาย เน้ือกวางชนิดตางๆ เน้ือไก ไสกรอกหม ูเน้ือ
แกะ ซี่โคลงหม ูพรอม ซุป สลัด มันฝร่ัง และขาวสวย  

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา  
23.59 น.  นําทานออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินท่ี 

KQ 886 
 
วันที9่ สนามบินสุวรรณภมู ิ
13.30 น. นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

บริษัทฯ...ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ 
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุและปญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหมากท่ีสุด เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีท่ีทานปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช
บริการน้ันที่ทางทัวรจัดให บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระแลว หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 
 
วัคซีนป�องกันไขเหลือง (YELLOW FEVER) 
ผูท่ีเดินทางเขาสูประเทศเคนยา แซมเบีย ซิมบับเว ตองไดรับการฉีดวัคซีนป�องกันไขเหลือง 
(YELLOW FEVER) และตองถือหนังสือยืนยันการไดรับวคัซีน (INTERNATIONAL 
CERTIFICATE OF VACCINATION) กอนเดินทางเขาประเทศน้ันๆ ดวย เพราะจะถูก
ตรวจที่ดานตรวจคนเขาเมือง  
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 2 ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

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

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  

(พาหนะที่ใชในการเดินทาง 4WD LAND CRUISER)  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร

หรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซาเคนยา (ไมตองแสดงตัว)   
 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดชมิอาหารอาหารทองถิ่นสลับอาหารเอเชีย  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความ

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

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 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

หมายเหตุ 
ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  8 ทาน และไดรับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ 
ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางแอฟริกา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 8 ทาน จึงจะสามารถยืน่วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  
เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปแอฟริกา กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เน่ืองจากมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 
กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงท่ีเกิดขึ้นดงัตอไปน้ี 
-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวา
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(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายท้ังหมด 100% 



 

 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะ
สํารองยานพาหนะ 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  40 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลและกรุปที่ตองการันตมีัดจํากบั    

 สายการบิน หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ 
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA เคนยา (ไมตองแสดงตัว) 
 
1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 

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

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

เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

7. กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
แจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ  


