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ทัวรแกรนดเคนยา ตะลุยซาฟารี  9D 6N (KQ) 
กรุงไนโรบ ี– อุทยานแหงชาติอัมโบเซลี - อัมโบเซลี - ทองซาฟารี ณ อุทยานแหงชาติอัมโบเซล ี- 
เขตอนุรักษพันธุสัตวป�า โอล เพเจตา - โอล เพเจตา - น้ําตกทอมสัน – อุทยานแหงชาติทะเลสาบ
นากูรู - อุทยานแหงชาติมาไซมารา -มาไซ มารา - ทะเลสาบไนวาชา - ลองเรือ ชมฮปิโป – 
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อัตราคาบริการ รวมคาวีซา ทิปพนักงานขบัรถ ไกดทองถิ่น 
กําหนดการเดินทาง 

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 
( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา) 

 
วันที่1  กรุงเทพฯ   
 
22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขา

ออกช้ัน  4 เคานเตอร Wเจาหนาที่รอรับทานและคณะพรอมอํานวยความสะดวก
ในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป�าสัมภาระกอนออกเดินทาง 

 
วันที่2    กรุงไนโรบ ี(เคนยา) - อุทยานแหงชาติอัมโบเซลี 
 
01.20 น. ออกเดินทาง สู กรุงไนโรบี โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ 

KQ 887 
06.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา 

นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง หลัง
รับสัมภาระเรียบรอยแลว  ไกดทองถิ่น 
รอตอนรับสมาชิกทุกทาน  จากน้ัน นํา
ทานเดินทางโดยยานพาหนะขับเคลื่อน 4 
ลอ (4WD LAND CRUISER) เพื่อให
เหมาะสมกับการทองซาฟารี 
นําทานเดินทางสู  “อุทยานแหงชาติอัม



 

 

โบเซล”ี (AMBOSELI NATIONAL PARK) (ระยะทาง 206 กม. // ใชระยะเวลา
ในการเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาท)ี เปนอุทยานที่อยูใกลชายแดนประเทศ
แทนซาเนีย (TANZANIA) มีภาพฉากหลังเปนยอดเขาคิลิมันจาโร มีอาณาเขตทั้งหมด 
392 ตารางกิโลเมตร เปนอุทยานแหงชาติที่ไดรับความนิยมเปนอันดับสองในเคนยา 
รองลงมาจากอุทยานแหงชาติมาไซมารา (MASAI MARA NATIONAL PARK) 
โดยมฉีากหลังเปนภูเขาคิลีมันจาโร ภูเขาท่ีสูงที่สุดในแอฟริกา อุทยานแหงชาติอัมโบเซ
ลี เปนแหลงที่อยูของสัตวป�ามากมาย เชน ควายป�าชางแอฟริกัน เสือชีตาร สิงโต แรด 
ยีราฟ มาลาย ไวดเดอรบีสท ลิงบาบูน กาเซลล ฮิปโป หมปู�า และสัตวป�าอีกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารในทีพั่ก 
บาย นําทานชมเหลาสัตวในอุทยานแหงชาติ หรือที่เรียกวา GAME DRIVE (ใชระยะเวลา 

ประมาณ 3 ชั่วโมง) ในอุทยานแหงชาติอัมโบเซลี โดยนําทานตามลาหาเจาป�า ทั้ง 5 
หรือ “BIG FIVE” ซึ่งไดแก สิงโต  เสือดาว  แรด  ควายป�า และชางแอฟริกัน  ได
เวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของที่พัก 
ที่พัก:  AMBOSELI SERENA LODGE  หรือเทยีบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันที่3 อัมโบเซลี - ทองซาฟารี ณ อุทยานแหงชาติอัมโบเซลี - กรุงไนโรบี   
 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 หลังรับประทานอาหารเชา นําทานทํา GAME DRIVE (ใชระยะเวลา ประมาณ 3 

ชั่วโมง)  ในอุทยานแหงชาติอัมโบเซลี ใหทานไดเก็บภาพความงดงามของยอดเขาคิลิ
มันจาโร (MOUNT KILIMANJARO) ซึ่งเปนทัศนียภาพที่สวยงามของอุทยาน
แหงชาติน้ี พรอมชมสตัวป�านานาชนิด รวมไปถึง วิลเดอรบีสท (WILDERBEAST) 
ยีราฟ สัตวในตระกูลแอนทีโลป (สัตวตระกูลวัวมีรปูรางคลายกวาง) นําทานตามลาหา
เจาป�า ทั้ง 5 (BIG FIVE) พรอมเก็บภาพกับสัตวมากมายในอุทยานแหงน้ี  ซึ่งทาน
อาจมีโอกาสไดเก็บภาพขณะทีเ่จาป�ากําลังลาเหยื่ออยางใกลชิด จนไดเวลาอันสมควร 
นําทานเกินทางกลับสูที่พัก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หองอาหารในทีพั่ก 



 

 

บาย นําทานเดินทางกลับสู “กรุงไนโรบ”ี (NAIROBI) เมืองหลวงของประเทศเคนยา 
ตั้งอยูในทวีปแอฟริกาตะวันออก (ระยะทาง 214 กม. // ใชระยะเวลาในการเดินทาง 
ประมาณ 4 ชั่วโมง) อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก:  EKA HOTELหรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันที่4 กรุงไนโรบี - เขตอนุรกัษพันธุสัตวป�า โอล เพเจตา    
 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู “เขตอนุรักษพันธุสัตวป�าโอลเพเจตา” (OL PEJETA 

CONSERVANCY) (ระยะทาง 210 
กม. // ใชระยะเวลาในการเดินทาง 
ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)  เปนเขต
อนุรักษสัตวป�าซึ่งไมแสวงหาผลกําไร 
ตั้งอยูทางตะวันตกของเสนศูนยสูตร
ของ NANYUKI ระหวางเชิงเขาของอ
เบอรแดร (ABERDARES) และเมาท
เคนยา (MOUNT KENYA)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารในทีพั่ก 
บาย นําทานเดินทางสู “เขตอนุรักษพันธุสัตวป�า” เพ่ือชมสัตวนานาชนิด รวมไปถึง แรด

ดําและแรดขาว จากน้ัน นําทานเขาชม “ศูนยศึกษาลิงชมิแปนซี” (CHIMPANZEE) ที่
สําคัญแหงหน่ึงของประเทศเคนยา ทานจะไดชมสัตวมากมาย ที่อาศัยอยูในเขต
อนุรักษแหงน้ี อาทิ ฮิปโป ไฮยีนา ยีราฟ หมาป�าแอฟริกา ควายป�า เสือชีตาร แรด
ฯลฯ ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก ซึ่งที่พักตั้งอยูในจุดที่สามารถ
มองเห็นเทือกเขาเคนยาและความอุดมสมบรูณของธรรมชาติไดอยางชัดเจน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของที่พัก 
ที่พัก:  SWEETWATERS TENTED CAMPหรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
 



 

 

วันที่5 โอล เพเจตา - นํ้าตกทอมสัน - อุทยานแหงชาติทะเลสาบนากูร ู 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติทะเลสาบนากูรู”  (LAKE NAKURU 

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

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติทะเลสาบนากูรู” (LAKE NAKURU 

NATIONAL PARK) เปนทะเลสาบหน่ึงใน
ทะเลสาบริฟต วัลเลย (RIFT VALLEY) 
เปนทะเลสาบที่ขึ้นช่ืออยางมาก ในเรื่อง
สามารถพบฟลามิงโก (FLAMINGO) ได
มากที่สุดและเร่ืองแหลงที่อยูอาศัยและที่หา
อาหารของฟลามิงโก ดวยการมีอาหารอุดม
สมบูรณ ทั้ง กุง หอย ปู ปลา ทะเลสาบนากูร ูไดขึ้นทะเบียนเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อ
ป ค.ศ. 1961 ดวยเน้ือที่เพียง 180 ตารางกิโลเมตร นอกจากนั้น ทะเลสาบแหงน้ียัง
เปนที่อยูอาศัยของนกชนิดตางๆ อีกมากกวา 400 สายพันธุ ซึ่งถือเปนแหลงดูนกที่
สําคัญอีกแหงหน่ึงของโลก  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:  SAROVA LION HILL LODGE หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
 
 
 



 

 

วันที่6 อุทยานแหงชาติทะเลสาบนากูร ู- อทุยานแหงชาติมาไซมารา    
 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติมาไซมารา” (MASAI MARA GAME 

RESERVE) (ระยะทาง 210 
กม. // ใชระยะเวลาในการ
เดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง 
50 นาที) ที่เปนเป�าหมายหลัก
ของนักทองซาฟารีที่มาประเทศ
เคนยา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ 
หองอาหารในที่พัก 

 อุทยานแหงชาติมาไซมารา ถือเปนไฮไลทของรายการน้ี ความอุดมสมบรูณของ
อุทยานแหงชาติมาไซมาราที่เต็มไปดวยสตัวป�าแหงทุงสะวันนาและเหมาะสําหรับการ
ทําซาฟารี  ทานจะไดออกเลนเกมสไดรฟ (GAME DRIVE) เพ่ือสัมผัสกับ BIG FIVE  
ภายในอุทยานแหงชาติมาไซ มารา ที่มีชื่อเสียงระดบัโลก อยูติดกับอุทยานแหงชาติ
เซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการยายถิ่นขามประเทศไปมา หรือการ
อพยพของสัตวเพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณกวาโดยเฉพาะตัววิลเดอรบีสทและ
มาลาย จะมีจํานวนนับแสนตัวในแตละกลุมในการขามแมน้ํามาราไปยังอีกฝم�งหน่ึงของ
แมน้ํา และมีสตัวจํานวนมากที่ถูกเหยียบตายระหวางขามแมน้ําหรือไมก็ถกูจระเขกิน
เปนอาหารระหวางขามแมน้ํา สวนซากที่เนาก็เปนอาหารของนกแรงเหยี่ยว และพวก
อีกา จนพระอาทิตยลับขอบฟ�า นําทานเดินทางกลับสูที่พัก  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของที่พัก 
ที่พัก:  SAROVA MARA TENTED CAMPหรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่7 มาไซ มารา – ซาฟารสีองสัตวอุทยานแหงชาติ มาไซ มาราทั้งวนั   
 
05.30 น.  *** สุดยอดแหงประสบการณ สําหรับทานที่ตองการขึ้นชมความงามของอุทยาน

มาไซ มารา โดยบอลลูน กรณุาติดตอหัวหนาทัวร ราคาทานละ 450 USD (คา
ขึ้นบอลลนูไมรวมอยูในราคาทัวร การขึน้บอลลูนอยูในดุลยพินิจของกัปตันผู
บังคับ กรุณาทําตามกฎทุกอยาง อยางเครงคัด ทางบริษัทฯ บอลลูนเปน
ผูรับผิดชอบเรื่องประกันอุบัติเหตุ และผูโดยสารเปนผูตัดสินใจใชบริการเองโดย
ไมมีการบังคับจาก บริษัทฯ) *** ไดเวลาสมควรนําทานกลับสูทีพั่ก เพ่ือ
รับประทานอาหารเชา 

07.30 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก หลังจากน้ันใหทานไดพักผอนตาม
อัธยาศัย  

09.00 น. ไดเวลาสําหรับการทองซาฟารกีันตั้งแตเชาเพ่ือทําเกมส ไดรฟ ทานจะไดสัมผัสกับ
สุดยอดการ ทองป�าซาฟารีแหงทุงสะวันนา (SAVANNA) ขนานแท สัมผัสกับ
บรรยากาศของทุงหญาแหง
แอฟริกาขนานแท ปราศจากการ
ปรุงแตงจากมนุษย ใหทานไดสูด
อากาศอันแสนสดชื่นในชวงเชา 
พรอมกับชมสัตวป�า ตามหา 
BIG FIVE  ซึ่งไดแก สิงโต เสือ
ดาว ชาง แรด และควายป�า 
อันหมายถึงความดุรายและอันตรายของสัตว หรือที่เรารูจักกันดีวาเปนเจาป�าแหงทุง
สะวันนา ทานจะตะลึงกับฝูงไวลเดอรบิสต นับแสน ฝูงมาลาย ควายป�า ฝูงชาง มาลาย 
แรด หมปู�า นกกระจอกเทศและฝูงกวางพันธุตาง ๆ ที่มีลายสวยงามอยางเชน วอ
เตอรบั๊ค (WATERBUCK) บุชบัค๊ (BUSHBUCK) ทอมสัน กาเซล (THOMSON’S 
GAZELLE) ซึ่งทานจะประทับใจในความงามของสัตวเหลาน้ี  สําหรับทานที่ช่ืนชอบ
การทองเที่ยวแบบน้ีทานจะไดเห็นความเปนอยูของสัตวป�าท้ังในชวงเชา สาย และบาย 
ใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศ และทวงทาอันนารักของสตัวป�าท่ีมีอยูมากมาย ไดเวลา
สมควร นําทานกลับสูทีพ่ัก เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 



 

 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของที่พัก 
บาย นําทานออกทองซาฟารีอีกครัง้ในชวงบาย เพ่ือเก็บบิ๊กไฟว (BIG 5) ใหครบ โดยให

ทานไดใชเวลาในอุทยานมาไซ มารา ใหคุมคาที่สุด นําทานซาฟารีตอจนถึงชวงเย็น 
นําทานเดินทางกลับสูที่พัก 

19.30 น. บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของที่พัก  
 (การทําเกมไดรฟ สามารถทําไดตลอดทั้งวนัหรือพรอมอาหารกลางวันแบบ

ปกนิกขึ้นอยูตามความเหมาะสมของแตละฤดูกาล) 
ที่พัก:  SAROVA MARA TENTED CAMP  หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
*** ทางบริษัทไมสามารถการันตีวาทานจะเจอสัตว ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวตางๆอยูกันแบบอิสระ

ในอุทยาน*** 
 

วันที่8 มาไซ มารา - ทะเลสาบไนวาชา - ลองเรือ ชมฮิปโป - กรุงไนโรบ ี- ภัตตาคาร
คารนิวอรสนามบิน 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู “ทะเลสาบไนวาชา” (NAIVASHA)  ทะเลสาบน้ําจืด ที่ต้ังอยูบน

ระดับความสูง 1,884 เมตร เปน 1 ใน 2 แหง ของทะเลสาบน้ําจืดในเคนยา โดย
ทะเลสาบน้ันตั้งอยูนอกตัวเมืองไนวาชา เปนทะเลสาบที่ถือวาเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของ
สัตวป�า ที่มมีากกวา 400 ชนิด แตที่มีจํานวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเปนฝูง
ฮิปโปโปเตมัส (HIPPOPOTAMUS) ที่มาอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 



 

 

บาย นําทาน “ลองเรือทะเลสาบไนวาชา” (NAIVASHA) เพ่ือชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัย
อยูในทะเลสาบแหงน้ี มีจํานวน
มากกวา 1,000 ตัว แตละฝูงจะมี
ตัวผูที่เปนจาฝูงดูแลตัวเมียและลูก 
ๆ ฮิปโปตัวใหญมีน้ําหนักประมาณ 
4 ตัน อาศัยอยูในหนองน้ําหรือน้ําท่ี
มีความลกึไมเกิน 3 เมตร ดําน้ําได
ครั้งประมาณ 4-6 นาท ีจึงจะเอา
หัวโผลขึ้นมาเหนือน้ําทานสามารถเห็น  ห ูตา จมูก อยูเหนือน้ําในระนาบเดียวกันได
อยางชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไมลอยน้ํา ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกิน
หญาในเวลากลางคืนเน่ืองจากผิวของฮิปโปจะทนความรอนไมไดในเวลากลางวันจึง
ตองอยูในน้ํา  นอกจากนี้ยังใหทานไดชมนกชนิดตาง ๆ มากกวา 200 ชนิด ที่มีสี
สวยงามแตกตางกันในแตละพันธุและหาชมไดยาก จากน้ันนําทานขึ้นสู เขตอนุรักษ
สัตวป�า CRESCENT ISLAND CONSERVANCY มีเน้ือที ่80 กิโลเมตร ที่ทานจะ
สามารถเดินชมสัตวหรือจะถายรูปไดอยางใกลชิดกบัมาลาย ยี่ราฟ มาลาย ไวดเดอร
บิสต และกวางชนิดตาง ๆ อาท ิวอเตอรบั๊ก บุชบัก๊ ธอมสันกาเซลล อิมพาลากาเซล 
และยังมีฝูงควายป�า นอกจากน้ีเขตอนุรักษสัตวป�าแหงน้ียังเคยเปนสถานที่ถายทําหนัง
ดังจากฮอลลวีูด นําทานเดินทางโดยรถ สูกรุงไนโรบ ี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารคารนิวอร 
(CARNIVORE RESTAURANT) 
ภัตตาคารทองถิ่น สไตลแอฟริกันที่มี
ช่ือเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ใหทานไดเลือก
ชิมเน้ือชนิดตางๆ ที่นาํมาคลุกเคลา
เคร่ืองเทศ และยางจนสุก หอม อรอย
พรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด สวนใหญจะเปนเน้ือวัว เนื้อจระเข เน้ือนกกระจอกเทศ เน้ือ
กระตาย เน้ือกวางชนดิตางๆ เนื้อไก ไสกรอกหมู เน้ือแกะ ซี่โคลงหมู พรอม ซุป 
สลัด มันฝรั่ง และขาวสวย  

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา  



 

 

23.59 น.  นําทานออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบิน
ที่ KQ 886 

 
วันที่9 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
13.30 น. นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
บริษัทฯ...ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ สภาพภูมิอากาศ, การกอ

จลาจล, อุบัติเหตุและปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถงึผลประโยชนและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหมากที่สุด เนื่องจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจาย

กับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระแลว หากทานถูกปฏเิสธการเขาเมือง อัน
เน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

ง (YELLOW FEVER) 
 
ผูที่เดินทางเขาสูประเทศเคนยา แซมเบีย ซิมบับเว ตองไดรับการฉีดวัคซีนป�องกันไขเหลือง 
(YELLOW FEVER) และตองถือหนังสือยืนยันการไดรับวัคซีน (INTERNATIONAL 
CERTIFICATE OF VACCINATION) กอนเดินทางเขาประเทศน้ันๆ ดวย เพราะจะถูก
ตรวจที่ดานตรวจคนเขาเมือง 
ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไขเหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไดที่ 
1. คลินิกเวชศาสตรทองเที่ยวและการเดินทาง (คลนิิกนักทองเที่ยว) โรงพยาบาล
เวชศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 
ตอ 3034  สามารถดูรายละเอียดและทํานัดหมาย online ไดที่ 
www.thaitravelclinic.com/th 



 

 

2. คลินิกเสริมสรางภมิูคุมกันและอายุรศาสตรการทองเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาด
ไทย โทร. 02-252-0161 
3. สถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430 
4. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศตางๆ เชน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศ
ยานเชียงใหม ทาเรือกรุงเทพ(คลองเตย) ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือสงขลา ฯลฯ 
ขอควรรูกอนฉีดวัคซีนไขเหลอืง 
1. ตองฉีดกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน 
2. ตองนําสําเนาหนังสือเดินทาง มาเพ่ือออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน 
3. คาใชจายประมาณ 1,000 บาท 
   



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง    ผูใหญพัก 

หองละ  
2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว /  
หองจายเพิ่ม 

 

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 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  

(พาหนะทีใ่ชในการเดินทาง 4WD LAND CRUISER)  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือ

การประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปน
หลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาเคนยา (ไมตองแสดงตัว)   
 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดชมิอาหารอาหารทองถิ่นสลับอาหารเอเชีย  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง  
 คาเขาอุทยานและสถานที่ทองเท่ียวที่ระบุในรายการทัวร 



 

 

 คาทิปคนพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่นตลอดเสนทาง  
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก 
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 บริการน้ําด่ืมบนรถ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว อาท ิคาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท (หากทานประทับใจในการบริการ) 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 60,000  บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงนิใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทัวรอ่ืน
ให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือ
ความ รับผดิชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ 
ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ  10 ทาน และไดรับควิการตอบรับจากทาง
สถานทตู เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยืน่วีซา อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทาง
แอฟริกา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 10 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  
เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด 
ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปแอฟริกา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ 
เน่ืองจากมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิได
เปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 
 
กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดงัตอไปนี ้
-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการ
พิจารณา 
-  คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจรงิ ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไม
ผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และ
สวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริง
เทาน้ัน 
-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพัก
ทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงให
ทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งนีข้ึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศ
หรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือทีจ่ะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสาํคญั) 
 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทัง้หมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ
สํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี 
เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  40 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับ    
 สายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนใน

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

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA เคนยา (ไมตองแสดงตัว) 
 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 2.0 X 2.0 น้ิว จํานวน 4 รูป 

ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาสมุดรับรองการฉีดวัคซนีไขเหลือง 
5. สําเนาวีซาซิมบับเวทีท่านเคยไดรับ (ถามี)  
6. การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศปลายทางเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

7. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ  


