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รายการเที่ยวเคนย่า ซาฟารี 7 วนั 6 คนื (ไม่รวมตั๋ว) 

โดยสารการบิน เคนยา่  

เดินทาง ตลอดปี 2562โดย KQ  

ท่องซาฟารี เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า มาไซ มาร่า เต็มอ่ิมกบัการชมสตัวป่์าตามธรรมชาติ ท่ียิง่ใหญ่และอุดม

สมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สนุกสนานกบัการตามหาสตัวป่์า นานาชนิด อาทิเช่น สิงโต เสือดาว เสือชีตา 

สตัวป่์านอ้ยใหญ่อีกมากมาย ท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ไนโรบี 

2200น นดัพบกนัท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ เคา้ทเ์ตอร์สายการบิน เคนยา่ ทางเขา้ประตูท่ี 9 มีเจา้หนา้ท่ีรอเชคอิน 

เคาตเ์ตอร์ U 

วนัท่ีสอง กรุงไนโรบี  ประเทศ เคนยา่ 

0100น ออกเดินทางจากสนามบิน สุวรรณภูมิ บินตรงสู่ไนโรบี เมืองหลวงเคนยา่ ใชเ้วลาเดินทาง 9 ชม โดย 

KQ887 

0605น เดินทางถึงสนามบินกรุงไนโรบี ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีทางศุลกากร รับกระเป๋า แลว้พบเจา้หนา้ท่ีคอย

ตอ้นรับท่ีประต ู

            ทางออก นาํท่านออกเดินทางสู่ตวัเมืองไนโรบี 

0730น รับประทานอาหารเชา้ ณ Ole Sereni Hotel Nairobi 

0830น นาํท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน Wilson เป็นสนามบินภายในประเทศ  

1030น นาํท่านออกเดินทางโยสายการบิน Air Kenya มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที 

1115น เดินทางถึงสนามบินภายในอุทนยาน เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินคอยตอ้นรับ นาํท่านข้ึนรถไปยงัท่ีพกั ระหว่าง

ทางใหท่้านไดช้มบรรยากาศของอุทยานก่อนทาํเกมไดรฟ์หรือท่องซาฟารีในช่วงบ่ายของวนัน้ี 

1230น  หลงัจากเชคอินเขา้สู่ท่ีพกัแลว้ ขอเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของแคมป์ หลงัจาก
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นั้นใหท่้านไดพกัผอ่น ตามอธัยาศยั 

1500น  ขอเชิญท่านท่องซาฟารีในตอนบ่ายเพื่อใหช้มบรรยากาศและความเป็นอยูข่องสตัวป่์านานาชนิด 

ปราศจากการแต่งเติมของมนุษยค์นรถท่ีเช่ียวชาญเสน้ทางนาํท่านลดัเลาะตามทุ่งหญา้ไปมาเพื่อตามหาสตัวป่์าท่ี

อาศยัอยูใ่นอุทยานแห่งน้ี อาทิ สิงโต เสือดาว เสือชีตา ยรีาฟ มา้ลาย แรด ควายป่า ฝงูกวาง เกง้ กาเซล นอ้ยใหญ่ 

รถจอดเป็นรยะเมื่อเจอสตัวป่์าใหท่้านไดถ่้ายรูปอยา่งสวยงามมีขอ้หา้ท่ีสาํคญัคือไม่ควรลงจากรถอยา่งเด็ดขาก 

ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

1930น นาํท่านรับประทานอาหารคํ่า พกัคา้งคืนท่ี OLONANA TENTED CAMP 

วนัท่ีสาม มาไซมาร่า  

0730น รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ 

1000น นาํท่านท่องป่าซาฟารี ชมฝงูสตัวป่์าตามธรรมชาติอีกคร้ังในบรรยากาศสายๆ บนผนือุทยานอกัวา้งใหญ่

ไพศาล เก็บภาพความประทบัใจกบัเหล่าสตัวป่์านานาชนิด 

1230น รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาการแคมป์ 

1500น ขอเชิญท่านท่องซาฟารี ในตอนบ่าย เพื่อใหช้มบรรยากาศและความเป็นอยูข่องสตัวป่์าในเวลาท่ีต่างกนั 

               ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

1930น นาํท่านรับประทานอาหารคํ่า นอกท่ีพกั และพกัคา้งคืนท่ี OLONANA TENTED CAMMP 

 

วนัท่ีส่ี มาไซ มาร่า 

0730น ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั พร้อมเก็บสมัภาระเตรียมเดินทาง 

1000น ออกเดินทางโดยรถไปยงัท่ีพกัอีกแห่งคือ ANGAMA MARA CAMP ใหท่้านไดเ้ปล่ียนบรรยากาศของท่ี

พกัภายในอุทยานเดียวกนั 

1230น  ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวนัภายใน บริเวณแคมป์ หลงัจากนั้นใหท่้านไดพ้กัผอ่นตาม



 3  
 

อธัยาศยั 

1500น นาํท่านออกเดินทางท่องป่าซาฟารีในยามบ่าย ในพ้ืนท่ี ท่ีแตกต่างกนัทาํใหท่้านมีโอกาสไดช้มสตัวป่์า

มากข้ึนเน่ืองจากผนืป่าแห่งน้ี มีพ้ืนท่ีกว่างใหญ่ไพศาล การเปล่ียนพ้ืนท่ีของท่ีพกั จะทาํใหท่้านไดมี้โอกาสได้

สมัผสัธรรมชาติและสตัวป่์ามากข้ึน 

1930น รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั ANGAMA MARA CAMP 

วนัท่ีหา้  มาไซ มาร่า 

0730น ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเชา้ และ สาํหรับท่านท่ีสนใจ สามารถท่องซาฟารีในยามสายๆได ้

1000น นาํท่านท่องซาฟารีในยามสายอีกคร้ัง ในบริเวณท่ีแตกต่างจากเดิมพร้อมนาํท่านชมความเป็นอยูข่องชาว

มาไซ 

1230น รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

1500น นาํท่านออกท่องซาฟารี ในตอนบ่ายอีกคร้ัง 

1830น  เดินทางกลบัถึงท่ีพกั 

1930น นาํท่านรับประทานอาหารคํ่า และ พกัคา้งคืนท่ี ANGAMA MARA CAMP 

วนัท่ีหก มาไซ มาร่า – ไนโรบี 

0730น อาหารเชา้ ณ ท่ีพกั พร้อมทาํการเชคเอาท์ 

1000น  นาํท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินใน มาไซมาร่า ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี 

1115น เวลาโดยประมาณ บินสู่กรุงไนโรบี 

1300น ถึงสนามบิน วิลสนั พนกังานคอยตอ้นรับ นาํท่านไปรับประทานอาหารกลางวนั ท่ีร้าน CARNIVORE 

ท่านสามารถรับ กระเป๋าใบใหญ่คืน และ จดักระเป๋าไดห้ลงัรับประทานอาหารกลางวนั 

1330น รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีน่ีมีอาหารประเภทเน้ือสตัวใ์หท่้านไดล้ิ้มลองหลากหลายประเภท เช่น 

เน้ือจระเขจ้ากนั้นพาท่านชม ตวัเมืองไนโรบี แวะ หา้งสรรพสินคา้ เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากพ้ืนเมืองไป

ฝากคนทางบา้นแนะนาํกาแฟเคนยา่ท่ีมีกล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของเคนยา่ เหมาะแก่

การปลกูกาแฟเป็นอยา่งยิง่ 

1900น นาํท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหาร Four Points by Sheraton Nairobi หลงัจากนั้นนาํท่าน
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เดินทางสู่สนามบินนานาชาติกรุง ไนโรบี 

2130น เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทาํการเชคอนิ 

วนัท่ีเจ็ด ไนโรบี เคนยา่  – สุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

0006น เดินทางออกจากกรุงไนโรบีดว้ยสายการบิน เคนยา่ เท่ียวบินท่ี KQ886 

1330น เดินทางถึงกรุงเทพ ณ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

*** หลงัจากลงเคร่ืองแลว้ทุกท่านตอ้งแวะแสดงตวัท่ี Health Control ก่อนถึงแถวเชคพาสปอร์ตของ ตรวจคน

เขา้เมือง เพื่อแสดงเล่มท่ีฉีดวคัซีนไขเ้หลือง หากเดินผา่นไปตอ้งยอ้นกลบัมาอีกรอบ จะเสียเวลาครับ 

============================================================================== 

การเตรียมตวั 

1. พาสปอร์ตมีอายมุากกว่า 6 เดือน 

2. เล่มท่ีฉีดวคัซีนไขเ้หลือง ท่านสามรถฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลืองไดท่ี้ สภากาชาดไทย 

3. กระเป๋าใส่เส้ือผา้ใบใหญ่ แนะนาํใหเ้ป็นผา้แทนพลาสติกแข็ง และ กระเป๋าใบเลก็ (Duffle Bags)จุของได ้10 

กก,กระเป๋าถือ 5 กก 

4. แนะนาํใส่เส้ือผา้สีโทน เทา ซาฟารี เส้ือกนัลม เส้ือกนัฝน กลอ้งถ่ายรูป แว่นกนัแดด ยาประจาํตวั 

5. เงินใช ้USD ได ้เม่ือใชจ้ะทอนเป็น เคนยา่ชิลล่ิง คิดเป็นเงินบาทไทยคร่าวๆ 2 ชิลล่ิง เท่ากบั 1 บาท 

6. อากาศเฉล่ีย 14-28 องศาเซลเซียส มีฝนปรอยบางวนั 

7. ของท่ีระลึกท่ีแนะนาํคือ กาแฟเคนยา่ และ ถัว่แมคคาเดเมีย 

8. ไม่แนะนาํใส่นํ้ าหอมฉุน ไม่แนะนาํลงจากรถระหว่างซาฟารี ไม่แนะนาํใหอ้าหารสตัว ์ไม่แนะนาํถ่ายภาพคน

ในเมืองหลวง 

9. รายการท่องเท่ียวน้ี ไม่แนะนาํสาํหรับเดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 7 ขวบ 

10. รถนาํเท่ียวในอุทยานเป็นรถของแคมป์ นกัท่องเท่ียวอาจจะตอ้งนัง่ซาฟารีร่วมกบันกัท่องเท่ียวท่านอ่ืนๆ 
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============================================================================== 

อตัราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
        

        

     PRICES   

Prices in THAI BAHT       

    Per Person Twin Sharing   

Validity    (based on number of pax ) sharing vehicle  Single Child 

   2paxs   4paxs   6paxs Sup. sharing 

01/05/19-31/05/19 148,515 146,535 145,875 35,640 54,450 

01/06/19-30/06/19 196,530 194,715 194,055 73,260 70,950 

01/07/19-30/09/19 213,360 211,545 210,885 81,015 80,025 

01/10/19-31/10/19 167,985 166,005 165,345 58,245 64,845 

01/11/19-20/12/19 148,515 146,535 145,875 35,640 54,450 

21/12/19-30/12/19 214,515 212,700 212,040 81,015 81,345 

อตัรค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ตามรายการ 

2. ประกนัเดินทางต่างประเทศ คุม้ครองอุบติัเหตุ 5,000,000 คุม้ครองค่ารักษาพยาบาล 5,000,000 ความคุม้ครอง

อ่ืนๆ ใหเ้ป็นไป      ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมข์องบริษทัรับประกนัภยั 

อตัราคาบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบัระหว่างประเทศ ชั้นทศันาจร 

2. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าเคร่ืองด่ืมทุกชนิด และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล 

4. ค่าฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลือง 

5. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเคนยา่ ประมาณ USD50. 
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การสาํรองท่ีนัง่ 

- กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนออกเดินทางพร้อมเงินมดัจาํ 50,000 บาท 

การยกเลิก 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60-36 วนั มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 10% ของราคาทวัร์ 

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 35-14 วนั มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 25% ของราคาทวัร์ 

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 -7 วนั มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50% ของราคาทวัร์ 

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์เต็มจาํนวน 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/08628 

 

 

  

 

 

 02-641-6800 


