
 

 

รหัสทัวร WCT2000102 
ทัวร เคนยา-ซิมบับเว-บอตสวานา-แซมเบีย 10D 7N (KQ) 
ไนโรบ ี– รีสอรทกลางธรรมชาติ – ซาฟารีสองสัตวอุทยานแหงชาติ มาไซ มาราทั้งวัน – หมูบาน
ชาวมาไซ – อุทยานแหงชาติไนวาซา – ลองเรือ ชมฮปิโป - กรงุไนโรบี – ภัตตาคารคอรนิวอร - 
ไนโรบ ี– เมืองวคิตอเรยี ฟอลล(ซิมบับเว) - ลองเรือชมพระอาทิตยตก – ภัตตาคารโบมา - ชม
น้ําตกวิคตอเรียฝم�งซิมบบัเว (สวยมาก) - น่ังเฮลิคอปเตอรชมน้ําตก(รวมในคาทัวร) - ซิมบบัเว – ลิฟ
วิ่งสโตน(แซมเบีย) – เขาชมน้ําตกฝم�งแซมเบีย - แซมเบีย – อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม 
BIG FIVE  

 



 

 

 
 
 
 
อัตราคาบริการ รวมคาวีซา ทิปพนักงานขบัรถ ไกดทองถิ่น คาขึ้นเฮลิคอปเตอร 

 
กําหนดการเดินทาง 

27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 (เทศกาลปใหม) // 24 ม.ค.-02 ก.พ.// 24 ก.พ.-01 มี.ค.// 20-
29มี.ค.// 10-19 เม.ย.// 01-10 พ.ค.// 19-28 มิ.ย.// 03-12 ก.ค.// 07-16 ส.ค.// 18-

27 ก.ย.// 09-18 ต.ค.// 23 ต.ค.-01 พ.ย.// 20-29 พ.ย.// 04-13 ธ.ค. 2563 
( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 10 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา) 
 
วันที่1  กรุงเทพฯ – ไนโรบี(เคนยา) 
 
22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขา

ออก ช้ัน 4 เคานเตอร T กรุปเจาหนาที่รอรับทานและคณะพรอมอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป�าสัมภาระกอนออกเดินทาง 

 
วันที่2    ไนโรบี – อุทยานแหงชาติ มาไซ มารา – รสีอรทกลางธรรมชาติ  
 
01.15 น. ออกเดินทางสู กรุงไนโรบี โดยสายการบินเคนยา แอรเวย โดยเที่ยวบินที่ KQ 761 
06.15 น. เดินทางถึง กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง  จากน้ันนํา

ทานขึ้นรถตูแบบหลังคาเปด สูอุทยานแหงชาติมาไซมารา ที่เปนเป�าหมายหลักของนัก
ทองซาฟารีที่มาประเทศเคนยา นาํทานเขาสูที่พัก Masai Mara Sopa Lodge 
หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง  ตัวรีสอรท ตกแตงในสไตลศิลปะพ้ืนเมือง ตัวรีสอรท 
ตั้งอยูทามกลางธรรมชาต ิบริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส (Oloongams Hills) ติดเขต
อุทยานมาไซ มารา มีสะดวกสบายมาก มีเครื่องปรับอากาศ สระวายน้ํา พรอมสิ่ง



 

 

อํานวยความสะดวกครบครัน มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม และ ยามคํ่าคืนยังมีการแสดง
จากชาวพ้ืนเมืองมาไซ ใหทานไดสนุกสนานกับเสียงเพลงอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารในทีพั่ก 
 อุทยานแหงชาติมาไซมารา ถือเปนไฮไลทของรายการน้ี ความอุดมสมบรูณของอุทยาน

แหงชาติมาไซมาราที่เต็มไปดวยสัตวป�าแหงทุงสะวันนาและเหมาะสําหรับการทําซาฟารี   
15.30 น. ทานจะไดออกเลนเกมสไดรว เพ่ือสัมผัสกับ Big Five  ภายในอุทยานแหงชาติมาไซ มา

รา ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยูติดกับอุทยาน
แหงชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมี
การยายถิ่นขามประเทศไปมา หรือการอพยพของ
สัตวเพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบรูณกวาโดย
เฉพาะตัวไวลเดอรบิสตและมาลาย จะมีจํานวนนับ
แสนตัวในแตละกลุมในการขามแมน้ํามาราไปยังอีกฝم�งหน่ึงของแมน้ํา และมีสัตวจํานวน
มากที่ถูกเหยียบตายระหวางขามแมน้ําหรือไมก็ถูกจระเขกินเปนอาหารระหวางขาม
แมน้ํา สวนซากที่เนาก็เปนอาหารของนกแรงเหยี่ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตยลับ
ขอบฟ�า นําทานเดินทางกลับสูลอดจ ที่พัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของที่พัก 
ที่พัก:  MASAI MARA SOPA LODGE หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 

 
วันที่3 มาไซ มารา – ซาฟารสีองสัตวอุทยานแหงชาติ มาไซ มาราทั้งวนั  
 หมูบานชาวมาไซ – รสีอรทหรู 
 
05.30 น.  *** สุดยอดแหงประสบการณ สําหรับทานที่ตองการขึ้นชมความงามของอุทยานมา

ไซ มารา โดยบอลลูน กรุณาติดตอหัวหนาทัวร ราคาทานละ 500 USD (คาขึ้น
บอลลูนไมรวมอยูในราคาทัวร การขึ้นบอลลูนอยูในดุลยพินิจของกัปตันผูบังคับ 
กรุณาทําตามกฎทุกอยาง อยางเครงคัด ทางบริษัทฯ บอลลนูเปนผูรับผิดชอบเรื่อง
ประกันอุบัติเหตุ และผูโดยสารเปนผูตัดสินใจใชบริการเองโดยไมมีการบังคับจาก 
บริษัทฯ) ***ไดเวลาสมควรนําทานกลับสูทีพั่ก เพ่ือรับประทานอาหารเชา 



 

 

07.30 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก หลังจากน้ันใหทานไดพักผอนตาม
อัธยาศัย  

09.00 น. ไดเวลาสําหรับการทองซาฟารกีันตั้งแตเชาเพ่ือทําเกมส ไดรฟ ทานจะไดสัมผัสกับสุด
ยอดการ ทองป�าซาฟารีแหงทุงสะวันนาขนานแท สัมผัสกับบรรยากาศของทุงหญาแหง
แอฟริกาขนานแท ปราศจากการ
ปรุงแตง จากมนุษย ใหทานไดสูด
อากาศอันแสนสดชื่นในชวงเชา 
พรอมกับชมสัตวป�า ตามหา Big 
Five  ซึ่งไดแก สิงโต เสือ ดาว 
ชาง แรด และควายป�า อัน
หมายถึงความดรุายและอันตราย
ของสัตว หรือที่เรารูจักกันดีวาเปนเจาป�าแหงทุงสะวันนา ทานจะตะลึงกับฝูงไวลเดอร
บิสต นับแสน ฝูงมาลาย ควายป�า ฝูงชาง มาลาย แรด หมปู�า นกกระจอกเทศและฝูง
กวางพันธุตาง ๆ ที่มีลายสวยงามอยางเชน วอเตอรบั๊ค บุชบ๊ัค ธอมสันกาเซล อิมพาลา
กาเซลโทบี ซึ่งทานจะประทับใจในความงามของสตัวเหลาน้ี  สําหรับทานท่ีช่ืนชอบการ
ทองเที่ยวแบบน้ีทานจะไดเห็นความเปนอยูของสัตวป�าท้ังในชวงเชา สาย และบาย ให
ทานไดเก็บภาพบรรยากาศ และทวงทาอันนารักของสัวตป�าท่ีมีอยูมากมาย ไดเวลา
สมควรคนรถนําทานกลับสูทีพัก เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน แบบ ปคนิค (LUNCH BOX) 
บาย คนรถนําทานออกทองซาฟารีอีกครั้งในชวงบาย เพื่อเก็บบิ๊กไฟว ใหครบ และใหทานได

ใชเวลาในอุทยานมาไซ มารา ใหคุมคาที่สุด นําทานแวะเที่ยวหมูบานชาวมาไซ 
(BEATEN TRACK MASAI MASAI MANYATTA) ชนเผาพื้นเมืองที่นารัก 
สนุกสนานกับการตอนรับอยางเปนกันเองจากคนทองถิ่น นําทานซาฟารีตอจนถึงชวงเย็น 
นําทานเดินทางกลับสู ลอจด ที่พัก 

19.30 น. บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของที่พัก  
 
(การทําเกมไดรฟ สามารถทําไดตลอดทั้งวันหรือพรอมอาหารกลางวันแบบปกนิคขึน้อยูตาม

ความเหมาะสมของแตละฤดูกาล) 



 

 

ที่พัก:  MASAI MARA SOPA LODGE หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 

*** ทางบริษัทไมสามารถการันตีวาทานจะเจอสัตว ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวตางๆอยูกันแบบอิสระ
ในอุทยาน *** 

 
วันที่4 มาไซ มารา – อุทยานแหงชาติไนวาซา – ลองเรือ ชมฮิปโป - กรุงไนโรบี – 

ภัตตาคารคอรนิวอร 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานขึ้นรถตูแบบหลงัคาเปดที่สามารถยนืขึ้นและชมสัตวไดเวลาเดินทางไปถึงอุทยาน

แหงชาติหรือเวลาชมสัตว ระหวางทางใหทานไดชมชีวิตความเปนอยูของชาวเคนยาและ
บางแหงเปนทุงโลงและอาจเห็นสัตวตาง ๆ เดินขามถนนไดโดยงาย เดินทางถึงทะเลสาบ
ไนวาซา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร  
บาย นําทานลองเรือทะเลสาบไนวาชา เพ่ือชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้ 

มีจํานวนมากกวา 1,000 ตัว แตละฝูงจะมีตวัผูที่เปนจาฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโป
ตัวใหญมีน้ําหนักประมาณ 4 
ตัน อาศัยอยูในหนองน้ําหรือ
น้ําที่มีความลึกไมเกิน 3 เมตร 
ดําน้ําไดครัง้ประมาณ 4-6 
นาท ีจึงจะเอาหัวโผลขึ้นมา
เหนือน้ําทานสามารถเห็น  ห ู
ตา จมกู อยูเหนือน้ําในระนาบ
เดียวกันไดอยางชัดเจนเมื่อ
มองในระยะไกลเหมือนขอนไม
ลอยน้ํา ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบน
บกเพื่อกินหญาในเวลา
กลางคืนเน่ืองจากผิวของฮิปโป



 

 

จะทนความรอนไมไดในเวลากลางวันจึงตองอยูในน้ํา  นอกจากน้ียงัใหทานไดชมนกชนิด
ตาง ๆ มากกวา 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกตางกันในแตละพันธุและหาชมไดยาก 
จากน้ันนําทานขึ้นสู เขตอนุรักษสัตวป�า Crescent Island Conservancy มีเน้ือที่ 
80 กิโลเมตร ที่ทานจะสามารถเดินชมสัตวหรือจะถายรูปไดอยางใกลชิดกบัมาลาย ยี่
ราฟ มาลาย ไวดเดอรบิสต และกวางชนิดตาง ๆ อาทิเชน วอเตอรบั๊ก บุชบ๊ัก ธอมสันกา
เซลล อิมพาลากาเซล และยังมีฝูงควายป�า นอกจากน้ีเขตอนุรักษสัตวป�าแหงน้ียังเคยเปน
สถานที่ถายทําหนังดังจากฮอลลีวูด นําทานเดินทางโดยรถ สูกรุงไนโรบ ี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารคอรนิวอร CARNIVORE RESTAURANT 
ภัตตาคารทองถิ่น สไตลแอฟริกันที่มีช่ือเสยีงที่สุดในกรุงไนโรบี ใหทานไดเลือกชิม
เน้ือชนิดตางๆ ทีน่ํามาคลุกเคลาเครื่องเทศ และยางจนสุก หอม อรอยพรอมน้ําจิ้ม
รสเด็ด สวนใหญจะเปนเน้ือวัว เนื้อจระเข เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกระตาย เนื้อ
กวางชนิดตางๆ เนื้อไก ไสกรอกหมู เน้ือแกะ ซี่โคลงหมู พรอม ซปุ สลัด มันฝรั่ง 
และขาวสวย 

พักที่:  FOUR POINTS BY SHERATON NAIROBI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับใกลเคียง 

 
วันที่5  ไนโรบี – เมืองวิคตอเรีย ฟอลล(ซิมบับเว) - ลองเรือชมพระอาทิตยตก – ภัตตาคาร

โบมา 
 
เชา บริการอาหารเชา แบบกลอง / นําทานเดินทางสูสนามบิน ไนโรบ ี
07.20 น. ออกเดินทางสู เมืองวิคตอเรีย ฟอลล VICTORIA FALLS ประเทศซิมบับเว โดย

เที่ยวบินที่ KQ792 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน วิคตอเรีย ฟอลล นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง นําทานออกดิน

ทางสูเขาสูโรงแรมที่พัก VICTORIA FALLS HOTEL อิสระใหทานเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย / หรือเทียบเทา 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม พักผอนตามอัธยาศัย  



 

 

15.00 น. นําทานลองเรือเหนือลํานํ้าแซมเบซ ี(SUNDOWNER CRUISE) ซึ่งเปนแมนํ้า ที่
ใหญเปนอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา ซึ่งไหล
ผาน 2 ประเทศ คือแซมเบียกบัซิมบบัเว ตัว
แมน้ําแซมเบซีน้ันใสสะอาดแมวาจะดูสีคลํ้า
ที่สําคัญมีสัตวอันตรายอยูหลายประเภท 
อาท ิจระเข ฮิปโป ตลอดสองขางทางท่ีเรือ
วิ่งผานทานจะไดเห็นธรรมชาติที่เปนป�าใหญ 
มีทั้งตนไมใหญนอย และสัตวป�าโผลมาให
เห็นเปนครั้งคราวและพิเศษทานจะไดชมพระอาทิตยตกอันสวยงามจากบนเรือ
ดวย สมควรแกเวลา นําทานกลับโรงแรม 

คํ่า        บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร BOMA RESTAURANT พรอมโชวพ้ืนเมืองแอฟริ
กัน อันสนุกสนานเราใจ 

ที่พัก:  VICTORIA FALLS HOTEL หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันที่6   ชมนํ้าตกวิคตอเรียฝم�งซิมบับเว (สวยมาก) - นั่งเฮลิคอปเตอรชมนํ้าตก(รวมในคา

ทัวร) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานชมน้ําตกวิคตอเรีย ฝم�งซิมบับเวน้ําตกน้ีตั้งอยูในอุทยานแหงชาตินํ้าตก

วิคตอเรียโดยมีแมน้ํา
แซมเบซีเปนตนกําเนิดน้ําตก
ที่ยิ่งใหญน้ีถูกคนพบโดยนัก
สํารวจชาวสก็อต ดอกเตอร
เดวิด ลิฟวิ่งสโตนเมื่อป ค.ศ.
1855 เปนน้ําตกที่สูงที่สุดใน
โลก มคีวามสูงณจดุสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ําตกมคีวามกวางถงึ 1.7 กิโลเมตรในฤดูน้ํา
หลากซึ่งตรงกับชวงเดือนมีนาคม – เมษายนจะมีปรมิาณน้ําตกจากหนาผาถึงนาท่ีละกวา 
100 ลานแกลลอนปจจุบันไดรบัการยกยองจากองคการยูเนสโก ใหเปนหนึ่งในมรดกโลก



 

 

และไดรับการยกยองวาเปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติของโลกนําทานชมจุด
ชมน้ําตกที่มีชื่อ 4 จุดท่ีไมควรพลาดคือ  

 1. DEVIL’S CATARACT สวยสะใจ ละอองนํ้าสาดกระเซ็นชุมฉ่ํา  
 2. MAIN FALLS มีหนากวางของแผงน้ําตกถึง 830 เมตร  
 3. HORSE SHOE FALLS เปนจุดที่ไดรับการยกยองวาสวยที่สุด ตัวนํ้าตกมีรูป

คลายเกือกมามีความสูงถึง 95 
เมตร 4. RAINBOW FALLS เปน
จุดที่น้ําตกมีความสูงที่สุดถงึ 108 
เมตร ทานจะไดสัมผัสความสวยงาม
และยิ่งใหญของน้ําตกนี้อยางใกลชิด
การเดินชมน้ําตกจะตองเปยกจาก
ละอองน้ํา และฝนที่อาจตกไดตลอด
ทั้งปเพราะฉะน้ัน ควรเตรียมเส้ือกันฝนที่มีฮูด รม ตดิตวัไปดวย และอยาลืมถุงหรือ
กระเป�ากันนํ้าสําหรับกลองตางๆไปดวย 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
 พิเศษสุด...นําทานนั่งเฮลิคอปเตอรชมความสวยงามของนํ้าตกจากมุมสูง

ประมาณ 15 นาท ีทานจะไดชมความสวยงาม และย่ิงใหญของนํ้าตกจากมุมสูง
(รวมในคาทัวรแลว) เปนกิจกรรมที่ไมควรพลาดเปนอยางย่ิง ทานจะประทับใจ
อยางแนนอน จากน้ันอิสระทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยภายในรีสอรท ผอนคลาย
กับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั 

คํ่า        บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 



 

 

วนัที่7 ซิมบับเว – ลิฟวิ่งสโตน(แซมเบีย) – เขาชมนํ้าตกฝم�งแซมเบีย  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
 หลังอาหาร นําทานเดินทางขาม

พรมแดนสูประเทศแซมเบีย โดย
การเดินขามสะพาน ขามฝากแมน้ํา
แซมเบซี ทานจะไดชมวิวที่สวยงาม
ของหุบเหวดานลางและชมกิจกรรม
บันจี้ จัม๊ จากบนนสะพานแหงน้ี 
(นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง) 
จากน้ันนําทานสูที่พัก THE AVANI RESORT หรือเทียบเทา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาสู อุทยานแหงชาตินํา้ตกวิคตอเรียฝم�งแซมเบีย นําทานชม น้ําตก

วิคตอเรีย (Victoria Fall ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรม ชาติของโลก (SEVEN 
NATURAL WONDERS OF THE 
WORLD)   ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยน
ระดับของ แมน้ําแซมบซี ี(ZAMBEZI 
RIVER)  ทั้งสาย คนพบโดย ด็อก
เตอรลิฟวิ่งสโตน เมื่อป ค.ศ.
1855 ปจจบุันเปนพรมแดนธรรมชาติ
ระหวางซิมบบัเว และแซมเบีย จากน้ัน
นําทานสูอุทยานแหงชาติน้ําตกวคิตอเรียฝم�งแซมเบีย นําทานชมน้ําตกที่สําคัญและ
สวยงามอีก 2 แหงซึ่งอยูฝم�งแซมเบีย คือ น้ําตก ARMCHAIR FALLS ซึ่งเปนจดุที่
น้ําตกมคีวามสูงเปนอันดับสอง รองจาก RAINBOW FALLS สูงถึง 101 เมตร อีกแหง
หน่ึงคือ น้ําตก EASTERN CATARACT ซึง่สวยงามไมแพจุดอ่ืนๆ เชนเดียวกันการเดิน
ชมน้ําตกจะตองเปยกจากละอองน้ํา และฝนที่อาจตกไดตลอดทั้งปเพราะฉะนั้น ควร
เตรียมเส้ือกันฝนที ่มีฮูด รม ติดตัวไปดวย และอยาลืมถุงหรือกระเป�ากันนํ้าสําหรับกลอง



 

 

ตางๆไปดวย จากน้ันอิสระทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยภายในรีสอรท ผอนคลายกับ
บรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกัน 

คํ่า บริการอาคารคํ่า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที่พัก 
ที่พัก:  THE AVANI RESORT  หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 

วนัที่8 แซมเบีย – อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม BIG FIVE - ลองเรือแมนํ้า
โชเบ ชม ฮิปโป – ลิฟวิ่งสโตน   

 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พักนําทานนาํทานเดินทางสูอุทายานแหงชาติโชเบ 

ประเทศสาธารณรัฐบอสวานา (BOTSWANA) 
(เดินทาง 1.30 ชัว่โมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและผานพรมแดนแลว นําทานเดินทางสูบริเวณ 
อุทยานแหงชาติโชเบ (CHOBE NATIONAL 
PARK) เปนอุทยานแหงชาติที่ดีที่สุดและไดรบัความ
สนใจจากนักทองเท่ียว เขามาทองป�าดูสัตวแบบ
ซาฟารี มีพื้นท่ีประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งใหญเปนอันดับ 3 ในบอสวานา เปนแหลงรวมฝูง
สัตวใหญนานาชนิด เชน ฝูงชางป�าท่ีมีกวา 60,000 
เชือก (มากที่สุดในโลก), ฝูงควายป�า, มาลาย และ
สัตวนักลาอยาง สิงโต, เสือดาว, เสือชีตา และไฮยีนา
ลายจุด นําทานออกชมสัตว (GAME DRIVE) ทอง
ป�าซาฟารีชมสัตวที่ย่ิงใหญทั้งหา ของทวีป
แอฟริกาคือ สิงโต แรด ควาย ป�า ชาง และเสือ
ดาว ไปจนถงึเพื่อนๆ ที่นารักอยางยีราฟ มาลาย 
ฮิปโปโปเตมสั และนกนานาชนิด ทองป�าซาฟารีดูสัตว
ดวยรถจี๊บ รถแตละคันมีนายพรานหรือ RANGER 
ซึ่งเปนทั้งคนขับรถและไกดคอยแนะนําวิธีการชมสัตวใหทราบ มคีวามอุดมสมบูรณ มี
ความเขียวชอุมเปนที่อยูอาศัยของสัตวนานาชนิดและแนนอนหมายรวมถึง ผูยิ่งใหญทั้ง



 

 

หา  (BIG FIVE) คือ ควายป�า ชาง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถาไดเห็นครบก็ถือไดวา
เปนการชมสัตวที่สมบรูณ แตคอนขางเปนไปไดยาก เพราะสัตวที่น่ีอยูกันอยางอิสระ ใน
ป�าซึง่เปนป�าโปรง ป�าละเมาะ และทุงหญาสะวันนา จนถงึกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใตมี
สัตวป�ากวา 220 ชนิด ซึ่งสัตวป�ามีชีวติอยูอยางอิสรเสรีตามธรรมชาติ ไดเวลาสมควรนํา
ทานเดินทางกลับที่พัก  

 *** ทางบริษัทไมสามารถการันตีวาทานจะเจอสัตว ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวตางๆ 
อยูกันแบบอิสระในอทุยาน*** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมสัตวป�าในอีกรูปแบบ คือการลองเรือในแมนํ้าโชเบ (BOAT SAFARI) 

(ใชเวลาในการทํา GAME DRIVE 
ทางน้ําประมาณ 3 ชั่วโมง) เพ่ือดู
วิถีชีวติความเปนอยูของสัตวป�า
นานาชนิด ที่มาดื่มน้ําในแมน้ําโชเบ 
สัตวป�าท่ีสามารถเห็นไดมากในแถบ
น้ีคือ ฮิปโป จระเข ชาง และ นกกิน
ปลานานาชนิด ใหทานไดเก็บภาพ
ความนาประทับใจของสัตวป�า
นานาชนิดที่อาศัยในแมน้ําโชเบ แมน้ําโชเบ เปนสายน้ําที่สําคัญของประเทศบอทสวานา 
และนามีเบีย ในเวลาลองเรือทานจะเห็นอีกฟากฝم�งหึ่งเปนดินแดนของประเทศนามิเบีย 
แมน้ําโชเบจะไหลไปบรรจบกับแมนํ้าแซมเบซ ีนําทานแวะถายรูปกบัตนไมประหลาด 
เบาบับ พันธุแอฟริกา ที่มีในอุทยานแหงน้ีดวย สําหรับทานที่ช่ืนชอบการดูนก ที่น่ียังเปน
แหลงรวมนกนานาชนิด กวา 450 สายพันธุ ซึ่งสัตว ป�าท่ีน่ีมีชีวติอยูอยางอิสรเสรีตาม
ธรรมชาต ิใหทานไดเกบ็ภาพความประทับใจ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสู
โรงแรมที่พัก 

คํ่า           บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  THE AVANI RESORT หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
 



 

 

วันที่9 ลิฟวิ่งสโตน – สนามบิน – ไนโรบ ี– กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 จากน้ันอิสระทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยภายในรีสอรท ผอนคลายกับบรรยากาศ

ธรรมชาติแบบ แอฟริกัน ซึ่งภายในรีสอรท จะมีสัตวเลี้ยงนารักๆ ที่ทางรีสอรทเลี้ยงไว
แบบธรรมชาติ อาทิเชน กวาง, มาลาย, ยีราฟ ใหทานไดเก็บภาพความประทบัใจอยาง
เต็มที ่*** สัตวเหลานีมี้นิสัย ขี้ตกใจ ไมทํารายคน แตไมควรเขาใกลจนเกินไป และ
ไมควรเขาดานหลังของมาลายเพราะอาจโดนมาลายดีดได ซึ่งทางโรงแรมและ
บริษัททัวรไมสามารถรับผิดชอบได *** 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บาย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินลิฟวิ่งสโตน LIVINGSTONE AIRPORT 
18.05 น.  ออกเดินทางสู เมืองกรุงไนโรบี โดยเที่ยวบินที่ KQ 783 
22.10 น. เดินทางถึง สนามบินไนโรบี แวะตอเครื่อง 
23.59 น.  นําทานออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KQ 886 
 

วันที่10 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
13.50 น. นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

บริษัทฯ...ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, 
การกอจลาจล, อุบัติเหตุและปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานงึถึงผลประโยชนและจะ
รักษาผลประโยชนของทานไวใหมากที่สุด เนื่องจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบ
เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่
ทานปฏิเสธหรือสละสทิธิ์ในการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให บรษัิทฯจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระแลว หากทานถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 



 

 

วัคซีนป�องกันไขเหลือง (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 พักกับ
ผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป พักกับ 
ผูใหญ2 ทาน 
( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว  
/ จายเพิ่ม 

 

27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 172,900 172,900 168,900 47,900 

24 ม.ค.-02 ก.พ.//21 
ก.พ.-01 มี.ค.// 20-29 
มี.ค.//10-19 เม.ย.// 
01-10 พ.ค.//19-28 

มิ.ย. 2563 

149,900 149,900 145,900 44,900 

03-12 ก.ค.//07-16 
ส.ค.// 

159,900 159,900 155,900 44,900 

18-27 ก.ย.// 09-18 
ต.ค.//23 ต.ค.-01 

พ.ย.//20-29 พ.ย.// 
04-13 ธ.ค. 2563 

149,900 149,900 145,900 44,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ//ไนโรบ-ีวิคตอเรียฟอลล//ลิฟวิ่งสโตน-ไนโรบ ี
(หรือสลับกอนหลัง)  

 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือ

การประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปน
หลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซา ทั้งสี่ประเทศ เคนยา, ซิมบบัเว, แซมเบีย, บอทสวานา (ไมตองแสดงตัว)   
 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดชมิอาหารอาหารทองถิ่นสลับอาหารเอเชีย  



 

 

 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง  

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

 
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 มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 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  6 ทาน และไดรับควิการตอบรับจากทาง
สถานทตู เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทาง
แอฟริกา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 6 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  
เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด 
ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป 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 กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ 

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

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA เคนยา ซิมบับเว แซมเบีย บอทสวานา (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. หนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) / หากเปนนักศกึษาใชหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา

หรือนักเรียน / กรณีเปนเจาของธุรกิจใชหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ทีค่ัดสําเนาไวไม
เกิน 3 เดือน 

4. หลักฐานทางการเงินยอนหลัง 6 เดือน  
5. สําเนาบัตรประชาชน  
6. สําเนาสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไขเหลือง (สําคัญ) 
7. สําเนาวีซาซิมบับเวทีท่านเคยไดรับ (ถามี)  
8. การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศปลายทางเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

9. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ :  วีซาเคนยา   ใชระยะเวลาในการพิจารณา 4-5 วันทําการ 
        วีซาซิมบับเว ใชระยะเวลาในการพิจารณาวีซา 07-14 วันทําการ 

          วีซาบอตสวานา ใชระยะเวลาในการพิจารณาวีซา 14-30 วัน 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศซิมบับเว 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
1.ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................ 
2.นามสกุลตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................. 
3.วัน/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.) ................................................................................................................................................. 
 
4.เพศ   ชาย หญิง 
 
5.สถานภาพ     โสด     แตงงาน 
    หยา    หมาย 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................... 
6.สถานที่เกิด (จังหวัด) ................................................................................................................................................... 
7.ประเทศที่เกิด ............................................................................................................................................................... 
8.สัญชาติปจจุบัน ............................................................... สัญชาติโดยกําเนิด ............................................................. 
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