
 

 

แพคเกจทัวร์ เคนย่า ซาฟารี 8 วนั 5 คนื (ไม่รวมตั๋ว) 

TOUR CODE : KE130101AX 

เลอืกเดนิทาง ตลอดปี 2561 
โดยสายการบิน เคนยา่ แอร์เวยส์ (KQ) หรือ กาตาร์ แอร์เวยส์( QR) 

ท่องซาฟารี ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า มาไซ มาร่า เตม็อ่ิมกบัการชมวถีิชีวติสัตวป่์าตามธรรมชาติ ท่ีใหญ่และอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก ชมวถีิความเป็นอยูข่องชนเผา่มาไซ สนุกสนานกบัการตามหาสัตวป่์า นานาชนิด อาทิเช่น สิงโต เสือดาว เสือ

ชีตา้ สัตวป่์านอ้ยใหญ่อีกมากมาย ท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

 
 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ไนโรบี B-/L-/D- 
22.00 น เช็คอิน เคา้ทเ์ตอร์สายการบิน เคนยา่ แอร์เวยส์ KQ หรือ กาตาร์ แอร์เวยส์ QR 

 
วนัท่ีสอง กรุงไนโรบี- ประเทศ เคนยา่ B1/L1/D1 
01.00 น ออกเดินทางจากสนามบิน สุวรรณภูมิ บินตรงสู่ไนโรบี เมืองหลวงเคนยา่ ใชเ้วลาเดินทาง 9 ชม โดย KQ887 
06.05 น เดินทางถึงสนามบินกรุงไนโรบี ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีทางศุลกากร รับกระเป๋า แลว้พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับท่ี



 

 

ประตูทางออก น าท่านออกเดินทางสู่ตวัเมืองไนโรบี 
07.30 น รับประทานอาหารเชา้ ณ Ole Sereni Hotel Nairobi 
0.830 น น าท่านออกเดินทางไปยงับริเวณ ทะเลสาบไนวาชา ใชเ้วลาเดินทางราว 2.30 ชม 
11.00 น เดินทางถึง Chui Lodge เชคอินเขา้ท่ีพกั  
12.30 น รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Chui Lodge 
13.30 น ในช่วงบ่าย มีกิจกรรมใหท้่านไดร่้วมตามความเหมะสม เช่น ล่องเรือในทะเลสาบ ชมฝงูฮิปโป หรือ จะชมความ

เป็นอยูข่องสัตวท่ี์ เกาะ Crescent Island Sanctuary 
19.30 น รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร Chui Lodge 
21.00 น พกัคา้งคืน ณ Chui Lodge 

 
วนัท่ีสาม มาไซ มาร่า B2/L2/D2 
07.00 น รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของท่ีพกั ใหท้่านแบ่งสัมภาระลงกระเป๋าใหญ่ฝากไวก้บัคนรถเก็บไวท่ี้ไนโรบี 

และใหท้่าน แบ่งสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็ก ส าหรับใชใ้น อุทยาน มาไซมาร่า น ้าหนกัไม่เกิน 10 กก เน่ืองจากเป็น
ขอ้ก าหนด ของสายการบิน ภายในประเทศ และกระเป๋าถือติดตวัอีกไม่เกิน 5 กก รวมสองกระเป๋าไม่เกิน 15 กก 

08.00 น น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน Loldia เป็นสนามบินภายในประเทศ ไม่ไกลจากท่ีพกั 
10.30 น น าท่านออกเดินทาง มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที 
11.15 น เดินทางถึงสนามบินภายในอุทนยาน เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินคอยตอ้นรับ น าท่านข้ึนรถไปยงัท่ีพกั ระหวา่งทางใหท้่านได้

ชม  บรรยากาศของอุทยาน ก่อนท าเกมไดรฟ์ หรือ ท่องซาฟารีในช่วงบ่ายของวนัน้ี 
12.30 น   หลงัจากเชคอินเขา้สู่ท่ีพกัแลว้ ขอเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของแคมป์ หลงัจากนั้นใหท้่าน 

ได ้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
15.00 น   ขอเชิญท่านท่องซาฟารี ในตอนบ่าย เพื่อใหช้มบรรยากาศและความเป็นอยูข่องสัตวป่์านานาชนิด ซ่ึงอาศยัอยูต่าม 

ธรรมธรรมชาติปราศจากการ แต่ง เติมของมนุษย ์คนรถท่ีเช่ียวชาญเส้นทาง น าท่านลดัเลาะตามทุ่งหญา้ ไปมาเพื่อ 
ตามหาสัตวป่์าท่ีอาศยัอยูใ่นอุทยาน.   แห่งน้ี อาทิ สิงโต เสือดาว เสือชีตา้ ยรีาฟ มา้ลาย แรด ควายป่า ฝงูกวาง เกง้  
กาเซล นอ้ยใหญ่ รถจอดเป็นรยะเม่ือเจอสัตวป่์า ใหท้่านไดถ่้ายรูปอยา่งสวยงาม มีขอ้ห้าท่ีส าคญัคือไม่ควรลงจากรถ 
อยา่งเด็ดขาก ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

19.30 น น าท่านรับประทานอาหารค ่า พกัคา้งคืนท่ี MARA CROSSING CAMP 
 
 

 



 

 

วนัท่ีส่ี มาไซ มาร่า B3/L3/D3 
07.30 น รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ 
10.00 น น าท่านท่องป่าซาฟารี ชมฝงูสัตวป่์าตามธรรมชาติอีกคร้ังในบรรยากาศสายๆ บนผนือุทยานอกัวา้งใหญ่ไพศาล เก็บ

ภาพความประทบัใจกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด 
12.30 น รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาการแคมป์ 
15.00 น ขอเชิญท่านท่องซาฟารี ในตอนบ่าย เพื่อใหช้มบรรยากาศและความเป็นอยูข่องสัตวป่์าในเวลาท่ีต่างกนั        ไดเ้วลา

สมควรเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
19.30 น น าท่านรับประทานอาหารค ่า นอกท่ีพกั และพกัคา้งคืนท่ี MARA CROSSING CAMP 

 
วนัท่ีหา้  มาไซ มาร่า B4/L4/D4 
0730น รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั พร้อมเก็บสัมภาระเตรียมเดินทาง 
1000น ออกเดินทางไปยงั  Main Governors’ Camp ใหท้่านไดเ้ปล่ียนบรรยากาศของท่ีพกัภายในอุทยาน เดียวกนั 
1230น ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวนัภายใน บริเวณแคมป์ หลงัจากนั้นใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
1500น น าท่านออกเดินทางท่องป่าซาฟารีในยามบ่าย ในพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกนัใหท้่านไดช้มสัตวป่์ามากข้ึนเน่ืองจาก ผนืป่า 

แห่งน้ีมีพื้นท่ีกวา่งใหญ่ไพศาล การเปล่ียนพื้นท่ีของท่ีพกั จะท าใหท้่านไดมี้โอกาสไดส้ัมผสัธรรมชาติและสัตวป่์า 
มากข้ึน 

1930น รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั Main Governors’ Camp 
 

วนัท่ีหก  มาไซ มาร่า B5/L5/D5 
07.30 น รับประทานอาหารเชา้ และ ส าหรับท่านท่ีสนใจ สามารถท่องซาฟารีในยามสายๆได ้
10.00 น น าท่านท่องซาฟารีในยามสายอีกคร้ัง ในบริเวณท่ีแตกต่างจากเดิม พร้อมน าท่านชมความเป็นอยูข่องชาวมาไซ 
12.30 น รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
15.00 น น าท่านออกท่องซาฟารี ในตอนบ่ายอีกคร้ัง 
18.30 น เดินทางกลบัถึงท่ีพกั 
19.30 น น าท่านรับประทานอาหารค ่า นอกท่ีพกั และ พกัคา้งคืนท่ี Main Governors’ Camp 

 
 
 



 

 

วนัท่ีเจ็ด  มาไซ มาร่า – ไนโรบี B6/L6/D6 
07.30.น อาหารเชา้ ณ ท่ีพกั พร้อมท าการเชคเอาท์ 
10.00.น น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินใน มาไซมาร่า ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี 
11.15.น เวลาโดยประมาณ บินสู่กรุงไนโรบี 
13.00.น ถึงสนามบิน วลิสัน พนกังานคอยตอ้นรับ น าท่านไปรับประทานอาหารกลางวนั ท่ีร้าน CARNIVORE ท่านสามารถ

รับกระเป๋าใบ ใหญ่คืน และ จดักระเป๋าไดห้ลงัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.30.น รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีน่ีมีอาหารประเภทเน้ือสัตวใ์หท้่านไดล้ิ้มลองหลากหลายประเภท เช่น เน้ือจระเข ้

จากนั้น พาท่านชม ตวัเมืองไนโรบี แวะ หา้งสรรพสินคา้ เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากพื้นเมืองไปฝากคนทางบา้น 
แนะน ากาแฟ เคนยา่ท่ีมีกล่ิน หอมเป็นเอกลกัษณ์ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของเคนยา่ เหมาะแก่การปลูกกาแฟเป็น
อยา่งยิง่ 

19.00.น น าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร Four Points by Sheraton Nairobi หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติกรุง ไนโรบี 

21.30.น เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อท าการเชคอิน 
 

วนัท่ีแปด ไนโรบี เคนยา่  – สุวรรณภูมิ ประเทศไทย B7/L7/D7 
00.06 น เดินทางออกจากกรุงไนโรบีดว้ยสายการบิน เคนยา่ เท่ียวบินท่ี KQ886 
13.30 น เดินทางถึงกรุงเทพ ณ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ******** 
   

*** หลงัจากลงเคร่ืองแลว้ทุกท่านตอ้งแวะแสดงตวัท่ี Health Control ก่อนถึงส่วนตรวจคนเขา้เมือง เพื่อแสดงเล่มท่ีฉีดวคัซีนไข้

เหลือง หากเดินผา่นไปตอ้งยอ้นกลบัมาอีกรอบ จะเสียเวลาครับ 

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

 

 

 

 



 

 

การเตรียมตัว 

1. พาสปอร์ตมีอายมุากกวา่ 6 เดือน 

2. เล่มท่ีฉีดวคัซีนไขเ้หลือง ท่านสามรถฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลืองไดท่ี้ สภากาชาดไทย 

3. กระเป๋าใส่เส้ือผา้ใบใหญ่ แนะน าใหเ้ป็นผา้แทนพลาสติกแขง็ และ กระเป๋าใบเล็ก (Duffle Bags)จุของได ้10 กก,กระเป๋าถือ 5 

กก 

4. แนะน าใส่เส้ือผา้สีโทน เทา ซาฟารี เส้ือกนัลม เส้ือกนัฝน กลอ้งถ่ายรูป แวน่กนัแดด ยาประจ าตวั 

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

6. อากาศเฉล่ีย 14 - 28 องศาเซลเซียส  

7. ของท่ีระลึกท่ีแนะน าคือ กาแฟเคนยา่ และ ถัว่แมคคาเดเมีย 

8. ไม่แนะน าใส่น า้หอมฉุน ไม่แนะน าลงจากรถระหว่างซาฟารี ไม่แนะน าให้อาหารสัตว์ ไม่แนะน าถ่ายภาพคนในเมืองหลวง 

9. รายการท่องเท่ียวน้ี ไม่แนะน าส าหรับเด็กทีม่ีอายุต ่ากว่า 7 ขวบ 

10. รถน าเทีย่วในอุทยานเป็นรถของแคมป์ นักท่องเทีย่วอาจจะต้องน่ังซาฟารีร่วมกบันักท่องเทีย่วท่านอืน่ๆ 

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

อตัราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเคร่ืองบิน) ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 

ช่วงเดินทาง 2 ท่าน ท่านละ 4 ท่าน ท่านละ 6 ท่าน ท่านละ พกัเดี่ยวเพิม่ 
07 Jan 18 – 31 Mar 18 138,500.- 135,500.- 134,500.- 20,500.- 
01 Apr 18 -31 May 18 131,500.- 128,000.- 127,000.- 20,500.- 
01 Jun 18 – 15 Jun 18 132,500.- 129,500.- 128,500.- 20,500.- 
16 Jun18 - 30 Jun18 138,000.- 135,000.- 134,000.- 22,000.- 
01 Jul 18 – 31 Jul 18 150,000.- 147,000.- 146,000.- 28,500.- 

01 Aug 18 – 30 Sep 18 154,000.- 151,000.- 150,000.- 29,500.- 
01 Oct 18 - 31 Oct 18 144,500.- 141,500.- 140,500.- 27,000.- 

01 Nov 18 – 15 Dec 18 139,000.- 136,000.- 135,000.- 20,500.- 
16 Dec 18 – 31 Dec 18 150,500.- 147,500.- 146,500.- 28,000.- 



 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ตามรายการ 

2. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภายในประเทศ 

3. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศ เคนยา่ 

4. ประกนัเดินทางต่างประเทศ คุม้ครองอุบติัเหตุ 5,000,000 คุม้ครองค่ารักษาพยาบาล 5,000,000 ความคุม้ครองอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไป 

   ตาม เง่ือนไขแห่งกรมธรรมข์องบริษทัรับประกนัภยั 

5. ค่าทิปส์ส าหรับ ไกดค์นรถโดยประมาณ USD10 ต่อวนั 

อตัราคาบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นทศันาจร 

2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าเคร่ืองด่ืมทุกชนิด และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล 

4. ค่าฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลือง 

การส ารองทีน่ั่ง 

- กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนั ก่อนออกเดินทางพร้อมช าระค่ามดัจ า 50,000 บาท 

- ส่วนท่ีเหลือ ช าระ 20 วนั ก่อนออกเดินทาง 

การยกเลกิ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60-46 วนั มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 10% ของราคาทวัร์ 

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45-30 วนั มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 30% ของราคาทวัร์ 

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -16 วนั มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50% ของราคาทวัร์ 

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์เตม็จ านวน 

 


