แพคเกจทัวร์ เคนย่า ซาฟารี 8 วัน 5 คืน (ไม่ รวมตั๋ว)
TOUR CODE : KE130101AX
เลือกเดินทาง ตลอดปี 2561
โดยสายการบิน เคนย่า แอร์ เวย์ส (KQ) หรื อ กาตาร์ แอร์เวย์ส( QR)
ท่องซาฟารี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มาไซ มาร่ า เต็มอิ่มกับการชมวิถีชีวติ สัตว์ป่าตามธรรมชาติ ที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ชมวิถีความเป็ นอยูข่ องชนเผ่ามาไซ สนุ กสนานกับการตามหาสัตว์ป่า นานาชนิด อาทิเช่น สิ งโต เสื อดาว เสื อ
ชีตา้ สัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกมากมาย ที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติอย่างแท้จริ ง

วันแรก
22.00 น

กรุ งเทพฯ – ไนโรบี
เช็คอิน เค้าท์เตอร์ สายการบิน เคนย่า แอร์เวย์ส KQ หรื อ กาตาร์ แอร์ เวย์ส QR

B-/L-/D-

วันที่สอง
01.00 น
06.05 น

กรุ งไนโรบี- ประเทศ เคนย่า
B1/L1/D1
ออกเดินทางจากสนามบิน สุ วรรณภูมิ บินตรงสู่ ไนโรบี เมืองหลวงเคนย่า ใช้เวลาเดินทาง 9 ชม โดย KQ887
เดินทางถึงสนามบินกรุ งไนโรบี ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีทางศุลกากร รับกระเป๋ า แล้วพบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับที่

07.30 น
0.830 น
11.00 น
12.30 น
13.30 น
19.30 น
21.00 น
วันที่สาม
07.00 น

08.00 น
10.30 น
11.15 น
12.30 น
15.00 น

19.30 น

ประตูทางออก นาท่านออกเดินทางสู่ ตวั เมืองไนโรบี
รับประทานอาหารเช้า ณ Ole Sereni Hotel Nairobi
นาท่านออกเดินทางไปยังบริ เวณ ทะเลสาบไนวาชา ใช้เวลาเดินทางราว 2.30 ชม
เดินทางถึง Chui Lodge เชคอินเข้าที่พกั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Chui Lodge
ในช่วงบ่าย มีกิจกรรมให้ท่านได้ร่วมตามความเหมะสม เช่น ล่องเรื อในทะเลสาบ ชมฝูงฮิปโป หรื อ จะชมความ
เป็ นอยูข่ องสัตว์ที่ เกาะ Crescent Island Sanctuary
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหาร Chui Lodge
พักค้างคืน ณ Chui Lodge
มาไซ มาร่ า
B2/L2/D2
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั ให้ท่านแบ่งสัมภาระลงกระเป๋ าใหญ่ฝากไว้กบั คนรถเก็บไว้ที่ไนโรบี
และให้ท่าน แบ่งสัมภาระใส่ กระเป๋ าใบเล็ก สาหรับใช้ใน อุทยาน มาไซมาร่ า น้ าหนักไม่เกิน 10 กก เนื่องจากเป็ น
ข้อกาหนด ของสายการบิน ภายในประเทศ และกระเป๋ าถือติดตัวอีกไม่เกิน 5 กก รวมสองกระเป๋ าไม่เกิน 15 กก
นาท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน Loldia เป็ นสนามบินภายในประเทศ ไม่ไกลจากที่พกั
นาท่านออกเดินทาง มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่ า ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที
เดินทางถึงสนามบินภายในอุทนยาน เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นคอยต้อนรับ นาท่านขึ้นรถไปยังที่พกั ระหว่างทางให้ท่านได้
ชม บรรยากาศของอุทยาน ก่อนทาเกมไดรฟ์ หรื อ ท่องซาฟารี ในช่วงบ่ายของวันนี้
หลังจากเชคอินเข้าสู่ ที่พกั แล้ว ขอเชิ ญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของแคมป์ หลังจากนั้นให้ท่าน
ได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ขอเชิ ญท่านท่องซาฟารี ในตอนบ่าย เพื่อให้ชมบรรยากาศและความเป็ นอยูข่ องสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่ งอาศัยอยูต่ าม
ธรรมธรรมชาติปราศจากการ แต่ง เติมของมนุษย์ คนรถที่เชี่ยวชาญเส้นทาง นาท่านลัดเลาะตามทุ่งหญ้า ไปมาเพื่อ
ตามหาสัตว์ป่าที่อาศัยอยูใ่ นอุทยาน. แห่งนี้ อาทิ สิ งโต เสื อดาว เสื อชีตา้ ยีราฟ ม้าลาย แรด ควายป่ า ฝูงกวาง เก้ง
กาเซล น้อยใหญ่ รถจอดเป็ นรยะเมื่อเจอสัตว์ป่า ให้ท่านได้ถ่ายรู ปอย่างสวยงาม มีขอ้ ห้าที่สาคัญคือไม่ควรลงจากรถ
อย่างเด็ดขาก ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่ ที่พกั
นาท่านรับประทานอาหารค่า พักค้างคืนที่ MARA CROSSING CAMP

วันที่สี่
07.30 น
10.00 น
12.30 น
15.00 น
19.30 น
วันที่หา้
0730น
1000น
1230น
1500น

มาไซ มาร่ า
B3/L3/D3
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์
นาท่านท่องป่ าซาฟารี ชมฝูงสัตว์ป่าตามธรรมชาติอีกครั้งในบรรยากาศสายๆ บนผืนอุทยานอักว้างใหญ่ไพศาล เก็บ
ภาพความประทับใจกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิ ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาการแคมป์
ขอเชิ ญท่านท่องซาฟารี ในตอนบ่าย เพื่อให้ชมบรรยากาศและความเป็ นอยูข่ องสัตว์ป่าในเวลาที่ต่างกัน ได้เวลา
สมควรเดินทางกลับสู่ ที่พกั
นาท่านรับประทานอาหารค่า นอกที่พกั และพักค้างคืนที่ MARA CROSSING CAMP

1930น

มาไซ มาร่ า
B4/L4/D4
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั พร้อมเก็บสัมภาระเตรี ยมเดินทาง
ออกเดินทางไปยัง Main Governors’ Camp ให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศของที่พกั ภายในอุทยาน เดียวกัน
ขอเชิ ญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันภายใน บริ เวณแคมป์ หลังจากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านออกเดินทางท่องป่ าซาฟารี ในยามบ่าย ในพื้นที่ ที่แตกต่างกันให้ท่านได้ชมสัตว์ป่ามากขึ้นเนื่องจาก ผืนป่ า
แห่งนี้มีพ้นื ที่กว่างใหญ่ไพศาล การเปลี่ยนพื้นที่ของที่พกั จะทาให้ท่านได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติและสัตว์ป่า
มากขึ้น
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของที่พกั Main Governors’ Camp

วันที่หก
07.30 น
10.00 น
12.30 น
15.00 น
18.30 น
19.30 น

มาไซ มาร่ า
B5/L5/D5
รับประทานอาหารเช้า และ สาหรับท่านที่สนใจ สามารถท่องซาฟารี ในยามสายๆได้
นาท่านท่องซาฟารี ในยามสายอีกครั้ง ในบริ เวณที่แตกต่างจากเดิม พร้อมนาท่านชมความเป็ นอยูข่ องชาวมาไซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกท่องซาฟารี ในตอนบ่ายอีกครั้ง
เดินทางกลับถึงที่พกั
นาท่านรับประทานอาหารค่า นอกที่พกั และ พักค้างคืนที่ Main Governors’ Camp

วันที่เจ็ด
07.30.น
10.00.น
11.15.น
13.00.น
13.30.น

19.00.น
21.30.น

มาไซ มาร่ า – ไนโรบี
B6/L6/D6
อาหารเช้า ณ ที่พกั พร้อมทาการเชคเอาท์
นาท่านออกเดินทางไปยังสนามบินใน มาไซมาร่ า ออกเดินทางสู่ กรุ งไนโรบี
เวลาโดยประมาณ บินสู่ กรุ งไนโรบี
ถึงสนามบิน วิลสัน พนักงานคอยต้อนรับ นาท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้าน CARNIVORE ท่านสามารถ
รับกระเป๋ าใบ ใหญ่คืน และ จัดกระเป๋ าได้หลังรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ที่นี่มีอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้ท่านได้ลิ้มลองหลากหลายประเภท เช่น เนื้ อจระเข้
จากนั้น พาท่านชม ตัวเมืองไนโรบี แวะ ห้างสรรพสิ นค้า เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากพื้นเมืองไปฝากคนทางบ้าน
แนะนากาแฟ เคนย่าที่มีกลิ่น หอมเป็ นเอกลักษณ์ เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศของเคนย่า เหมาะแก่การปลูกกาแฟเป็ น
อย่างยิง่
นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหาร Four Points by Sheraton Nairobi หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติกรุ ง ไนโรบี
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุ งไนโรบี เพื่อทาการเชคอิน

วันที่แปด
ไนโรบี เคนย่า – สุ วรรณภูมิ ประเทศไทย
00.06 น เดินทางออกจากกรุ งไนโรบีดว้ ยสายการบิน เคนย่า เที่ยวบินที่ KQ886
13.30 น เดินทางถึงกรุ งเทพ ณ สนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ********

B7/L7/D7

*** หลังจากลงเครื่ องแล้วทุกท่านต้องแวะแสดงตัวที่ Health Control ก่อนถึงส่ วนตรวจคนเข้าเมือง เพื่อแสดงเล่มที่ฉีดวัคซี นไข้
เหลือง หากเดินผ่านไปต้องย้อนกลับมาอีกรอบ จะเสี ยเวลาครับ
====================================================================================

การเตรียมตัว
1. พาสปอร์ตมีอายุมากกว่า 6 เดือน
2. เล่มที่ฉีดวัคซี นไข้เหลือง ท่านสามรถฉี ดวัคซี นป้ องกันไข้เหลืองได้ที่ สภากาชาดไทย
3. กระเป๋ าใส่ เสื้ อผ้าใบใหญ่ แนะนาให้เป็ นผ้าแทนพลาสติกแข็ง และ กระเป๋ าใบเล็ก (Duffle Bags)จุของได้ 10 กก,กระเป๋ าถือ 5
กก
4. แนะนาใส่ เสื้ อผ้าสี โทน เทา ซาฟารี เสื้ อกันลม เสื้ อกันฝน กล้องถ่ายรู ป แว่นกันแดด ยาประจาตัว
5. เงินใช้ USD ได้ เมื่อใช้จะทอนเป็ น เคนย่าชิลลิ่ง คิดเป็ นเงินบาทไทยคร่ าวๆ 2 ชิลลิ่ง เท่ากับ 1 บาท
6. อากาศเฉลี่ย 14 - 28 องศาเซลเซียส
7. ของที่ระลึกที่แนะนาคือ กาแฟเคนย่า และ ถัว่ แมคคาเดเมีย
8. ไม่ แนะนาใส่ นา้ หอมฉุ น ไม่ แนะนาลงจากรถระหว่ างซาฟารี ไม่ แนะนาให้ อาหารสั ตว์ ไม่ แนะนาถ่ ายภาพคนในเมืองหลวง
9. รายการท่องเที่ยวนี้ ไม่ แนะนาสาหรับเด็กทีม่ ีอายุต่ากว่ า 7 ขวบ
10. รถนาเทีย่ วในอุทยานเป็ นรถของแคมป์ นักท่ องเทีย่ วอาจจะต้ องนั่งซาฟารีร่วมกับนักท่องเทีย่ วท่านอืน่ ๆ
==================================================================================

อัตราค่ าบริการ (ไม่ รวมค่ าตั๋วเครื่องบิน) ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ช่ วงเดินทาง
07 Jan 18 – 31 Mar 18
01 Apr 18 -31 May 18
01 Jun 18 – 15 Jun 18
16 Jun18 - 30 Jun18
01 Jul 18 – 31 Jul 18
01 Aug 18 – 30 Sep 18
01 Oct 18 - 31 Oct 18
01 Nov 18 – 15 Dec 18
16 Dec 18 – 31 Dec 18

2 ท่าน ท่านละ
138,500.131,500.132,500.138,000.150,000.154,000.144,500.139,000.150,500.-

4 ท่าน ท่านละ
135,500.128,000.129,500.135,000.147,000.151,000.141,500.136,000.147,500.-

6 ท่าน ท่านละ
134,500.127,000.128,500.134,000.146,000.150,000.140,500.135,000.146,500.-

พักเดี่ยวเพิม่
20,500.20,500.20,500.22,000.28,500.29,500.27,000.20,500.28,000.-

อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหาร ค่าที่พกั ตามรายการ
2. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภายในประเทศ
3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศ เคนย่า
4. ประกันเดินทางต่างประเทศ คุม้ ครองอุบตั ิเหตุ 5,000,000 คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล 5,000,000 ความคุม้ ครองอื่นๆ ให้เป็ นไป
ตาม เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ของบริ ษทั รับประกันภัย
5. ค่าทิปส์สาหรับ ไกด์คนรถโดยประมาณ USD10 ต่อวัน
อัตราคาบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
2. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
3. ค่าเครื่ องดื่มทุกชนิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล
4. ค่าฉี ดวัคซี นป้ องกันไข้เหลือง
การสารองทีน่ ั่ง
- กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทางพร้อมชาระค่ามัดจา 50,000 บาท
- ส่ วนที่เหลือ ชาระ 20 วัน ก่อนออกเดินทาง
การยกเลิก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมดหรื อบางส่ วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-46 วัน มีความจาเป็ นต้องขอหัก 10% ของราคาทัวร์
- กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-30 วัน มีความจาเป็ นต้องขอหัก 30% ของราคาทัวร์
- กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -16 วัน มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50% ของราคาทัวร์
- กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าทัวร์ เต็มจานวน

