
 

 
 

Safari Kenya 8 Days 5 Nights 

 
TOURCODE : KE121101YZ 

เคนยา่ ฮอลิเดย ์รว่มกบัสายการบินเคนยา่ แอรเ์วย ์ เชิญท่านท่องแดน

ซาฟารดิีนแดนประเทศเคนยา่ ตามลา่หา  Big 5 หรอืเจา้ป่าแห่ง

แอฟรกิา สิงโต เสือดาว ชา้ง แรด และควายป่า พรอ้มชมนก 
ฟลามิงโกน้บัแสนตวัท่ีทะเลสาบนากรู ูนอกจากน้ีท่านยงัจะไดพ้บกบัสตัว์

ป่าแห่งแอฟรกิาท่ีหายากอีกมากมาย อาทิเช่น มา้ลาย หมปู่า กวาง เสือซีตาห ์ไฮอี

น่า หมาป่า ชมเหลา่ไวลเ์ดอรบิ์สตห์รอืกนนูบัลา้นตวัในฤดอูพยพขา้มแดนจาก

ประเทศแทนซาเนียส ูอ่ทุยานแห่งชาติมาไซมารา่ของประเทศเคนยา่ 
 

เลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง เร ิม่จากวนัที ่  กรกฎาคม –  ธนัวาคม 2560    
 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ไนโรบ ี

21.00 น เชญิทา่น Check in กบัเจา้หนา้ทีข่องสายการบนิทีเ่คานเ์ตอร ์W ทางเขา้ประต ู10 เพือ่ทําการตรวจบตัร

โดยสาร และสมัภาระตา่งๆ โดยสายการบนิเคนยา่แอรเ์วย ์ 

วนัทีส่อง กรงุไนโรบ ี– อทุยานแหง่ชาตแิอมโบเซล ี 

00.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไนโรบ ีประเทศเคนยา่ โดยสายการบนิเคนยา่ เทีย่วบนิที ่...KQ861  

06.05 น  เดนิทางสนามบนินานาชาตกิรงุไนโรบ ี (Jomo Kenyatta 

International Airport) เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเคนยา่ 

หลังจากผา่นพธิจีากกองตรวจคนเขา้เมอืง และพธิทีางศลุกากรแลว้ 

เจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิททอ้งถิน่มารับถอืป้ายรับพรอ้มแนะนําคนขบัรถ

และขอ้มลูระหวา่งทีท่า่นทอ่งเทีย่วในประเทศเคนยา่  

 หลังจากนัน้นําทา่นขึน้รถตูแ้บบหลงัคาเปิด แบบตะลยุซาฟาร ีเพราะ

หลังคารถสามารถยกสงูเพือ่การชมสตัวป่์าและถา่ยรปูระหวา่งทางทา่นจะ

ไดพ้บเห็นชวีติความเป็นอยูข่องชนเผา่คคิยู ูอนัเป็นชนเผา่ใหญท่ีส่ดุ

ของเคนยา สว่นมากอาศัยอยูใ่นภาคกลางของประเทศ อาชพีหลักคอื 

การเกษตรกรรม เชน่ ปลกูผัก ผลไม ้และดอกหุลาบ เพือ่สง่ออกไป



 

 
 

ประเทศแถบยโุรป ทา่นจะรูส้กึสดชืน่กบัอากาศเย็นสบาย เนือ่งจาก

ประเทศนีต้ัง้อยูบ่น RIFT ทีร่าบสงูของแอฟรกิา ทีม่คีวามยาวจากเหนอื

จดใตถ้งึ 9,000 กโิลเมตร และมแีนวกวา้งถงึ 60 กโิลเมตร  เดนิ

ทางเขา้สูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตแิอมโบเซล ี(Amboseli National 

Park) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3.30 ช.ม.) อทุยานทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศเคนยา อาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศแทนซาเนยี โดยปรากฏภเูขาคลิมีาลจาโร ภเูขา

ทีส่งูทีส่ดุในแอฟรกิาเป็นฉากหลังพรอ้มทัง้มหีมิะปกคลมุอยูบ่นยอดเขา ดว้ยระยะทางเพยีง 165 กโิลเมตร 

จากไนโรบ ีและมอีาณาบรเิวณทัง้หมด 392 ตารางกโิลเมตร หากคณุตอ้งการมา เพือ่ชมสตัวป่์า ในเคนยา่ 

แลว้คณุจะไมผ่ดิหวังกบัอทุยาน แหง่ชาตแิอมโบเซลแีหง่นี ้เพราะทีน่ีเ่ป็นแหลง่ทีอ่ยูข่อง สตัวป่์า นานาชนดิ 

ไมว่า่จะเป็นยรีาฟ ชา้งแอฟรกินั ลงิบาบนู สงิโต เสอืชตีาห ์แรด มา้ลาย ไวดเ์ดอรบ์สีท ์นอกจากนัน้ ยงัมี

ทะเลสาบทีเ่ปรยีบเสมอืนแหลง่อาหาร ของนกฟลามงิโก และนกน้ํา ตา่งๆ อกีดว้ย ถอืเป็นประสบการณ์ผจญ

ภยัอนัน่าตืน่เตน้ทีค่ณุจะไมม่วีันลมืเลยทเีดยีว 

เทีย่ง นําทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

จากนัน้นําทา่นทําเกมไดรฟ์  (Game Drive) หมายถงึการออกลา่สตัวด์ว้ยกลอ้ง

ถา่ยรปู ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัฝงูชา้งป่าแอฟรกินัอยา่งใกลช้ดิ ชา้งป่าแอฟริ

กนันีม้ลีักษณะพเิศษ คอื มงีาทัง้ตัวผูแ้ละตัวเมยีซึง่ทําใหม้นัตกเป็นเหยือ่การลา่

มากทีส่ดุ แตปั่จจบุนัอตุสาหกรรมการท่ องเทีย่วซาฟาร ีไดก้ลายเป็นรายไดห้ลัก

ของประเทศ รัฐบาลจงึเขม้งวดในการอนุรักษ์ชา้งป่าแอฟรกินันีไ้ว ้นอกจากฝงูชา้ง

ป่าแลว้ ทา่นจะไดพ้บกบัฝงูฮโิปโปเตมสั และฝงูควายป่าแอฟรกินัมากมาย หาก

ทา่นโชคดอีาจไดพ้บกบัสงิโตจา้วป่าเชน่กนั ระหวา่งทางแวะพัก ณ จดุชมววิกลาง

อทุยานแอมโบซาล ีนอกจากนีเ้รายงัสามารถทีจ่ะชมสตัวอ์ืน่ ๆ ทีไ่ดย้าก อาทิเชน่ ยรีาฟ กวาง มา้ลาย  ลงิ

บาบนู และหมปู่า จนไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี ่Amboseli Sopa Lodge หรอืเทยีบเทา่  

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตแิอมโบเซล ี 

05.00 น. วันนีใ้หท้า่นไดต้ืน่กนัตัง้แตเ่ชา้ประมาณตหีา้เพือ่ทําเกมไดรฟ์ในตอนเชา้  

 นําทา่นออกชมสตัวห์รอื ทีเ่รยีกวา่ “GAME DRIVE” ใน อทุยานแหง่ชาตแิอมโบเซล ี ซึง่อทุยานแหง่นี้

เปรยีบเสมอืนบา้นของจา้วป่าทัง้หา้ ทีท่า่นอาจมโีอกาสไดเ้ห็นพวกเขาขณะลา่เหยือ่ หรอืออกหาอาหารตาม

ธรรมชาต ิทา่นจะไดม้โีอกาสถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ ในธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิเราจะใชเ้วลาในการทอ่งเทีย่วชม

สตัวจ์นถงึเวลาอาหารเชา้ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั หลังจากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

10.30 น. ไดเ้วลาสําหรับการทอ่งซาฟารใีนชว่งสายๆอกีครัง้ สําหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบการทอ่งเทีย่วแบบนีท้า่นจะไดเ้ห็น

ความเป็นอยูข่องสตัวป่์าทัง้ในชว่งเชา้ สาย และบา่ย ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศ และทว่งทา่อนัน่ารัก

ของสวัตป่์าทีม่อียูม่ากมาย ไดเ้วลาสมควรคนรถนําทา่นกลับสูท่พัีก เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 



 

 
 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั หลังจากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นอริยิาบท 

15.30 น. คนรถนําทา่นออกทอ่งซาฟารอีกีครัง้ในชว่งบา่ยนี ้กวา่จะกลับเขา้ทีพั่กอกีครัง้ก็ชว่งโพลเ้พลแ้ลว้ 

19.30 น. ขอเชญิทา่นรบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  

( การทําเกมไดรฟ์ สามารถทําไดต้ลอดทัง้วันหรอืพรอ้มอาหารกลางวันแบบปิกนคิขึน้อยูต่ามความเหมาะสมของแตล่ะ

ฤดกูาล  ) 

วนัทีส่ ี ่   อทุยานแหง่ชาตแิอมโบเซล ี– ไนโรบ ี– มาไซ มารา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีข่องพกั 

08.20 น. นําทา่นเดนิทางโดยเครือ่งบนิเล็กภายในประเทศจากอทุยานแหง่ชาตแิอมโบเซลสีูก่รงุ 

ไนโรบโีดยสายการบนิ Air Kenya เทีย่วบนิที ่……. 

09.00 น.  นําทา่นเดนิทางถงึสนามบนิ Wilson Airport ณ กรงุไนโรบ ีตอ่จากนัน้

นําทา่นเดนิทาง     โดยรถตูแ้บบหลังคาเปิดสู ่

 อทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่  

*** นําทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั  แบบกลอ่งระหวา่งทาง***  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ช.ม.) 

 ถอืเป็นไฮไลทข์องรายการนี ้ ความอดุมสมบรูณ์ของอทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ทีเ่ต็มไปดว้ยสตัวป่์าแหง่ทุง่

สะวันน่าและเหมาะสําหรับการทําซาฟาร ี  

บา่ย นําทา่นเดนิทางถงึ อทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่  ทา่นจะไดส้มัผัสกบั Big 5  ภายในอทุยานแหง่ชาตริะดับ

โลก ซึง่อยูต่ดิกบัอทุยานแหง่ชาตเิซเรกติขิองประเทศแซนทาเนยี และจะมกีารยา้ยถิน่ขา้มประเทศไปมา 

หรอืการอพยพของสตัวเ์พือ่หาอาหารในเขตทีอ่ดุมสมบรูณ์กวา่โดยเฉพาะตัว

ไวลเ์ดอรบ์สิตแ์ละมา้ลาย จะมจํีานวนนับแสนตัวในแตล่ะกลุม่ในการขา้มแมน้ํ่า

มารา่ไปยงัอกีฝ่ังหนึง่ของแมน้ํ่า แ ละมสีตัวจํ์านวนมากทีถ่กูเหยยีบตายระหวา่ง

ขา้มแมน้ํ่าหรอืไมก่็ถกูจระเขก้นิเป็นอาหารระหวา่งขา้มแมน้ํ่า สว่นซากทีเ่น่าก็

เป็นอาหารของนกเหยีย่วและพวกอกีา  ไดเ้วลาพอสมควรคนรถรับทา่นมุง่หนา้

สูท่ีพั่กของเราในคนืนี ้เพือ่ใหท้า่นไดล้งทะเบยีนสูห่อ้งพัก 

 นําทา่นเขา้ทีพ่กั  Masai Mara Sopa Lodge หรอืเทยีบเทา่ 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

วนัทีห่า้ อทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ ทอ่งซาฟารที ัง้วนั 

(พเิศษ...เลอืกซือ้ Optional tour น ัง่ Balloon ยกัษ ์ชมอทุยาแหง่ชาตมิาไซ มารา่)  

 นําทา่นสมัผสักบัการทอ่งซาฟารเีหนอืนา่นฟ้ายามเชา้ตรู ่สดูอากาศอนัแสนสดชืน่ในชว่งเชา้บนบอลลนู

ยกัษ์ ทา่มกลางทอ้งฟ้าทีเ่งยีบสงบ ชมความงดงามอนักวา้งใหญไ่พศาล ของมาไซ มารา่ ยามเมือ่บอลลนู

ลอยออ้ยอิง่อยูเ่หนอือทุยานแหง่ชาตมิาไซ มารา่ มองลงสูเ่บือ้งลา่งเห็นผนืทุง่หญา้สทีองอรา่มเรอืงในสาย

แดดแรกแหง่วัน แมน้ํ่ามารา่และขนุเขาสรา้งภาพบรรเจดิ เป็นภาพฝันทีย่ากจะพบ ณ ทีแ่หง่ใดในโลก เป็น

การอําลาจากเคนยาดว้ยภาพประทับใจทีย่ดึตรงึอยูใ่นใจไปตราบนานเทา่นาน  พรอ้มรับประทานอาหารเชา้ 

(Bush Breakfast) ทา่มกลางอทุยาน 



 

 
 

************************************************************************* 

 

05.00 น. วันนีใ้หท้า่นไดต้ืน่กนัตัง้แตเ่ชา้ประมาณตหีา้เพือ่ทําเกมไดรฟ์ในตอนเชา้ ทา่น จะ

ไดส้มัผัสกบั สดุยอดการทอ่งป่าซาฟารแีหง่ทุง่สะวนันา่ขนานแท ้ สมัผัสกบั

บรรยากาศของทุง่หญา้แหง่แอฟรกิาขนานแทป้ราศจากการปรงุแตง่จากมนุษย ์

ใหท้า่นไดส้ดูอากาศอนัแสนสดชืน่ในชว่งเชา้ พรอ้มกบัชมสตัวป่์า ตามหา  Big 5 

ซึง่ไดแ้ก ่สงิโต เสอืดาว ชา้ง แรด และควายป่า อนัหมายถงึความดรุา้ยและ

อนัตรายของสตัว ์หรอืทีเ่รารูจั้กกนัดวีา่เป็นเจา้ป่าแหง่ทุง่สะวันน่า ทา่นจะตะลงึกบั

ฝงูไวลเ์ดอรบ์สิตนั์บแสน ฝงูมา้ลาย ควายป่า ฝงูชา้ง มา้ลาย แรด หมปู่า นกกระจอกเทศ และฝงูกวางพันธุ์

ตา่ง ๆ ทีม่ลีายสวยงามอยา่งเชน่ วอเตอรบ์ั๊ค บชุบั๊ค ธอมสนักาเซล อมิพาลา่กาเซล โทบ ีซึง่ทา่นจะ

ประทับใจในความงามของสตัวเ์หลา่นีไ้ดเ้วลาสมควรนําทา่นกลับสูท่ีพั่ก เพือ่รับประทานอาหารเชา้ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  หลังจากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่น

ตามอธัยาศัย 

10.30 น. ไดเ้วลาสําหรับการทอ่งซาฟารใีนชว่งสายๆอกีครัง้ สําหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบการ

ทอ่งเทีย่วแบบนีท้า่นจะไดเ้ห็นความเป็นอยูข่องสตัวป่์าทัง้ในชว่งเชา้ สาย และ

บา่ย ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศ และทว่งทา่อนัน่ารักของสวัตป่์าทีม่อียูม่ากมาย 

ไดเ้วลาสมควรคนรถนําทา่นกลับสูท่พัีก เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั หลังจากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นอริยิาบท 

15.30 น. คนรถนําทา่นออกทอ่งซาฟารอีกีครัง้ในชว่งบา่ยนี ้กวา่จะกลับเขา้ทีพั่กอกีครัง้ก็ชว่งโพลเ้พลแ้ลว้ 

19.30 น. ขอเชญิทา่นรบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  

( การทําเกมไดรฟ์ สามารถทําไดต้ลอดทัง้วันหรอืพรอ้มอาหารกลางวันแบบปิกนคิขึน้อยูต่ามความเหมาะสมของแตล่ะ

ฤดกูาล  ) 

 

วนัทีห่ก อทุยานแหง่ชาตมิาไซ มารา่ – ทะเลสาบไนวาชา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

ทา่นจะไดส้มัผัสกบั สดุยอดการทอ่งป่าซาฟารแีหง่ทุง่สะวนันา่ขนานแท ้

สมัผัสกบับรรยากาศของทุง่หญา้แหง่แอฟรกิาขนานแทป้ราศจากการปรงุแตง่

จากมนุษย ์ใหท้า่นไดส้ดูอากาศอนัแสนสดชืน่ในชว่งเชา้ พรอ้มกบัชมสตัวป่์า 

ตามหา Big 5 ซึง่ไดแ้ก ่สงิโต เสอืดาว ชา้ง แรด และควายป่า อนัหมายถงึ

ความดรุา้ยและอนัตรายของสตัว ์หรอืทีเ่รารูจั้กกนัดวีา่เป็นเจา้ป่าแหง่ทุง่สะวันน่า 

ทา่นจะตะลงึกบัฝงูไวลเ์ดอรบ์สิตนั์บแสน ฝงูมา้ลาย ควายป่า ฝงูชา้ง มา้ลาย 

แรด หมปู่า นกกระจอกเทศ และฝงูกวางพันธุต์า่ง ๆ ทีม่ลีายสวยงามอยา่งเชน่ วอเตอรบ์ั๊ค บชุบั๊ค ธอมสนักา

เซล อมิพาลา่กาเซล โทบ ีซึง่ทา่นจะประทับใจในความงามของสตัวเ์หลา่นี ้ 



 

 
 

11.00 น. นําทา่น Check-out ออกจากอทุยานออกเดนิทางสูท่ะเลสาบไนวาชา ระหวา่งทาง ทา่นจะไดช้ม

บรรยากาศของอทุยานแหง่ชาต ิและสอ่งสตัว ์ทีอ่ยูต่ามธรรมชาต ิรวมทัง้อาจจะไดพ้บ Big 5 ซึง่ไดแ้ก ่สงิโต 

เสอืดาว ชา้ง แรด และควายป่า อนัหมายถงึความดรุา้ยและอนัตรายของสตัว ์หรอืทีเ่รารูจั้กกนัด ี

 วา่เป็นเจา้ป่าแหง่ทุง่สะวันน่า (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบกลอ่งระหวา่งทาง (Lunch Boxes) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ะเลสาบไนวาโดยเจา้หนา้ทีนํ่าทา่นไป ลอ่งเรอืทะเลสาบไนวาชา เพือ่ชม ฝงูฮปิโป

ทีม่าอาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้มจํีานวนมากกวา่ 1,000 ตัว แตล่ะฝงูจะมตีัวผูท้ีเ่ป็นจา่ฝงูดแูลตัวเมยีและลกู 

ๆ ฮปิโปตัวใหญม่น้ํีาหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยูใ่นหนองน้ําหรอืน้ําทีม่คีวามลกึไมเ่กนิ 3 เมตร ดําน้ําไดค้รัง้

ประมาณ 4-6 นาท ีจงึจะเอาหัวโผลข่ึน้มาเหนอืน้ําทา่นสามารถเห็นห ูตา จมกู อยูเ่หนอืน้ําในระนาบเดยีวกนั

ไดอ้ยา่งชดัเจนเมือ่มองในระยะไกลเหมอืนขอนไมล้อยน้ํา ฝงูฮปิโป จะขึน้มาบนบกเพือ่กนิหญา้ในเวลา

กลางคนืเนือ่งจากผวิของฮปิโปจะทนความรอ้นไมไ่ดใ้นเวลากลางวันจงึตอ้งอยูใ่นน้ํา  นอกจาก นีย้งัใหท้า่น

ไดช้มนกชนดิตา่ง ๆ มากกวา่ 200 ชนดิ ทีม่สีสีวยงามแตกตา่งกนัในแตล่ะพันธุแ์ละหาชมไ ดย้าก   และ

จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่เขตอนรุกัษส์ตัวป่์า Crescent Island Conservancy มเีนือ้ที ่80 กโิลเมตร ทีท่า่น

จะสามารถเดนิชมสตัวห์รอืจะถา่ยรปูไดอ้ยา่งใกลช้ดิกบัมา้ลาย ยีร่าฟ มา้ลาย ไว ดเ์ดอรบ์สิต ์และ กวางชนดิ

ตา่ง ๆ อาทเิชน่ วอเตอรบ์ั๊ก บชุบั๊ก ธอม สนักาเซลล ์ อมิพาลา่กาเซล และยงัมฝีงูควาย ป่า นอกจากนีเ้ขต

อนุรักษ์สตัวป่์าแหง่นีย้งัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยทําหนังดังจากฮอลวีดู หลายเรือ่งทีเ่กีย่วกบัแอฟรกิาและสตัวป่์า

ไดเ้วลาพอสมควรคนรถรับทา่นมุง่หนา้สูท่ีพั่ก เพือ่ใหท้า่นไดล้งทะเบยีนสูห่อ้งพัก 

 นําทา่นเขา้ทีพ่กั Naivasha Sopa Lodge หรอืเทยีบเทา่ 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

 

วนัทีเ่จ็ด  ทะเลสาบไนวาชา – ทะเลสาบนากรู ู– ไนโรบ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีข่องพกั 

 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานแหง่ชาตนิากรู ู (Nakuru National Park) ซึง่เป็นอทุยานแหง่ชาตทิี่

เล็กทีส่ดุในสาธารณรฐัเคนยา่มพีืน้ทีป่ระมาณ 5, 82,650 ตารางกโิลเมตร ประกอบไปดว้ยภเูขาและเป็น

ป่าพุม่ไหมแ้ละหนองน้ําทีเ่ป็นสว่นของทะเลสาบ  

*** นําทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั  แบบกลอ่งระหวา่งทาง*** 

 นําทา่นชม “ ทะเลสาบนากรู”ู ตัง้อยูภ่ายในอทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบนากรูู ในเขตรฟิท์ วัลเลย่ ์หรอืเขตที่

ราบสงูและหบุเขาใจกลางประเทศเคนยา่  บรเิวณแหง่นีใ้นสมยักอ่นเป็นภเูขาไฟทีม่แีรธ่าตทุีอ่ดุมสมบรูณ์ไหล

สูท่ะเลสาบและมสีาหรา่ยแกมเขยีวทําใหเ้กดิสารอนิทรยีม์กีลิน่เหม็นและเป็นฟองบางครัง้ก็ถกูเรยีกวา่ Soda 

Lake และเนือ่งจากน้ําในทะเลสาบแหง่นีม้คีวาม ลกึเพยีงไมก่ีเ่มตร  และ เ ต็มไปดว้ยสาหรา่ยอนัเป็นอาหาร

โปรดของนกฟลามงิโกจ้งึทําใหท้ะเลสาบแหง่นีม้นีกฟลามงิโกนั้บแสนตัว  หากมองจากทีส่งูจะเห็นเป็นสี

ชมพ ู นอกจากนกฟลามงิโกแ้ลว้ บรเิวณโดยรอบทะเลสาบแหง่นี ้ยงัเป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศัยของนกชนดิตา่งๆ 

อกีมากกวา่ 400 สายพันธุ ์จงึถอืเป็นแหลง่ดนูกทีสํ่าคัญอกีแหง่หนึง่ของโลก    

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุไนโรบ ี(โดยใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.)  



 

 
 

 เจา้หนา้ทีนํ่าทา่นขึน้รถตู ้ ขบัรถชมเมอืง และ วถิคีวามเป็นอยูข่องคนเคนย าในเมอืงหลวง พรอ้มกบั แวะ

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดจั้บจา่ยซือ้หาของฝาก ฝากคนทางบา้น โดยเฉพาะของคณุภาพทีเ่ป็นผลผลติ

จากทีน่ีค่อื ถ ัว่แมคคาเดเมยี และ กาแฟ  ทีม่กีลิน่หอมรัญจวนใจ แมแ้ตส่ตารบ์คัยงั 

 นํามาขึน้ชัน้วางขายตามสาขาทั่วโลก 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารคารน์วิอร ์ 

 รา้นอาหารคารน์วิอรน์ี ้เป็นรา้นอาหารประเภทยา่ง เชน่ หมยูา่ง ไกย่า่ง 

นกกระจอกเทศยา่ง จระเขย้า่ง  เป็นตน้ โดยเราน่ังอยูก่บัโต๊ะ จะมบีรกิร

แวะเวยีนกนัมาเสริฟ์เนือ้ชนดิตา่งๆ เราจะรับหรอืปฏเิสธก็แลว้แตค่วามชอบ

ของเราครับ รา้นอาหารนีไ้ดรั้บการโหวตวา่ เป็นรา้นทีค่วรคา่แกก่ารลิม้ลอง

สกัครัง้ เมือ่เราเดนิทางไปทอ่งซาฟาร ี

 ไดเ้วลาสมควรนําทา่นไปยงัสนามบนิโจโม เคนยตัตา อาคารระหวา่งประเทศ กรงุไนโรบ ี  

20.00 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไนโรบ ีเพือ่ทําการตรวจบตัรโดยสารและสมัภาระ 

 (ในสว่นของสายการบนิ จะมบีรกิารอาหารคํ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งการเดนิทาง) 

23.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเคนยา่ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่KQ 886 บนิตรงสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

วนัทีแ่ปด  ไนโรบ ี- กรงุเทพมหานคร 

13.15 น.(+1) เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

*** วนัเดนิทางกลบัมาถงึกรงุเทพฯ ทกุทา่นตอ้งแสดงตนตอ่ Health Control กอ่นผา่นกองตรวจคนเขา้เมอืง
นะครบั โดยแสดงสมดุเลม่เหลอืงและแบบฟอรม์ซึง่เราไดเ้ตรยีมไวใ้หท้า่นแลว้ หากลมืหรอืเดนิผา่น
ไป กองตรวจคนเขา้เมอืงจะใหเ้ดนิกลบัมาใหมท่ําใหเ้สยีเวลา*** 

 
เลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง เร ิม่จากวนัที ่ 10 มกราคม –  31 ธนัวาคม 2560 

ราคาเร ิม่ตน้ที ่159,000 บาท 
 

 
หมายเหต ุ
• ในเดอืนกรกฎาคมถงึตลุาคมเป็นฤดอูพยพของสตัวห์รอืชว่ง Peak season โรงแรมตามรายการอาจจะเต็มดังนัน้

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาตามทีจ่องโรงแรมได ้
• เดนิทางจากมาไซมารา่สูก่รงุไนโรบเีปลีย่นจากน่ังรถเป็นน่ังเครือ่งบนิเล็ก จา่ยเพิม่ 8,500 บาท /ทา่น 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา เนือ่งจากยงัไมไ่ดร้ะบวุันเดนิทางและยงัไมไ่ดสํ้ารองตั๋ว หรอื

หอ้งพักราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้เราจะยนืยนั (confirm ) ราคาทีแ่น่นอนไดเ้มือ่ตั๋วเครือ่งบนิและ
หอ้งพักได ้confirm แลว้เทา่นัน้ 

 
การเตรยีมตวักอ่นการเดนิทาง 
1. ตรวจสอบวันหมดอายขุองพาสปอรต์วา่ มอีายกุารใชง้านเกนิ 6 เดอืนหรอืไม ่
2. เตรยีมเสือ้ผา้ใหเ้หมาะกบัสภาพอากาศ โดยเฉลีย่ 20-25 องศาเซลเซยีส                                    
3. ตรวจสอบและเตรยีมยา หรอื ของใชส้ว่นตัว เชน่ยาทากนัยงุ ครมีกนัแดด 
4. กลอ้งถา่ยรปู (สําคัญมาก) กลอ้งวดิโีอ ZOOM 300 MM UP 
5. เงนิสกลุ USD หรอื GBP, 1 USD =  91 เคนยา่ชลิลิง่โดยประมาณ ( อตัราแลกเปลีย่นในเดอืนมกราคม 2558 ) 

สามารถแลกเงนิไดต้ามเคานเ์ตอรโ์รงแรมเพือ่เป็นทปิพนักงานยกกระเป๋า หรอืไกด์ท้อ้งถิน่ 
 
 

คา่บรกิารนีร้วม 



 

 
 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไปกลับ กรงุเทพ-ไนโรบ ี-กรงุเทพ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิเคนยา่  พรอ้มภาษี
สนามบนิ ( บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงอตัราภาษี
น้ํามนัหลังจากวันที ่5 มกราคม 2558 ) 

2. คา่วซีา่เขา้ประเทศเคนยา่ 
3. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนัตามรายการทีร่ะบ ุ
4. คา่ประกนัการเดนิทางคุม้ครองแบบเดีย่วของบรษิทั มอนเดล ประกนัสขุภาพ และ ฉุกเฉนิ 
5. คา่รถตูค้อยวิง่ใหบ้รกิารทกุแหง่ตามรายการเดนิทาง คา่จอดรถ คา่เขา้อทุยาน พรอ้มคนขบั 
6. คา่ทีพั่ก 3 คนื ตามรายการระบ ุ
7. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบ ุ(ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่ เชน่ น้ําแร ่หรอืน้ําอดัลม ) 
 
คา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่หนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ฉีดยาไขเ้หลอืง, คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ 
3. คา่ทปิส ์สําหรับคนขบัรถโดยประมาณ 3-5 เหรยีญ ( USD ) ตอ่คน ตอ่วัน คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าประมาณ 1 เหรยีญ 

(USD) ตอ่คน และคา่บรกิารสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการ คา่ยกกระเป๋าจากบรกิรในสถานทีต่า่ง  ๆ
4. คา่เครือ่งดืม่ชนดิตา่งๆ มือ้กลางวนั และมือ้คํา่  น้ําอดัลมในโรงแรม น้ําแร ่สําหรับอาหารกลางวัน และ อาหารคํ่า

ราคาประมาณ 220-300 เคนยา่ชลิลิง่ โดยประมาณเพราะราคาอาจแตกตา่งกนัของแตล่ะโรงแรม 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 
เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงนิ  
 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่นพรอ้มสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง 
 สําหรับสว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันทําการ 
 
การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 30-45 วัน กอ่นเดนิทาง คดิคา่ใชจ้า่ย 30% ของราคาทัวร ์ไมว่า่กรณีใด  ๆ
 แจง้ลว่งหนา้ 21-29 วัน กอ่นเดนิทาง คดิคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์ไมว่า่กรณีใด  ๆ
 แจง้ลว่งหนา้ 15-20 วัน กอ่นเดนิทาง คดิคา่ใชจ้า่ย 75% ของราคาทัวร ์ไมว่า่กรณีใด  ๆ
 แจง้ลว่งหนา้ 15 วัน กอ่นเดนิทาง คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์ไมว่า่กรณีใด  ๆ
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่น 
 ในกรณีทีอ่อกตั๋วไปแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใด ฯ  ทัง้สนิ ไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วได ้ (Non refund ) 

เพราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
  *หมายเหต*ุ 
รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะทางสายการบนิ โรงแรม การเมอืง และสภาวะทางภมูอิากาศ 

และเหตสุดุวสิยั เชน่ รถเสยี, รถเกดิขดัขอ้ง การอนุญาตใหเ้ขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ของโปรแกรมทัวร,์ และ
วันหยดุ วันสําคัญของประเทศนัน้ ๆ โดยจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 

  หลกัฐานการทําวซีา่เคนยา่ 
1. หนังสอืเดนิทาง ทีม่อีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน และมหีนา้เหลอืมากกวา่ 3 หนา้ 
2. รปูถา่ยปัจจบุนัขนาด 1-2 นิว้ จํานวน 3 รปู 
3. หลักฐานการทํางาน ภาษาองักฤษ 
 
กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิามารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากเขตหรอือําเภอ 
 
สถานทีใ่หบ้รกิารฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง 
1. หอ้งฉีดวัคซนี สถาบนับําราศนราดรู ถนนตวิานนท ์สีแ่ยกคลองเตย จ. นนทบรุ ี11000   



 

 
 

โทร. 02-590-3430  
ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ ทา่เรอืกรงุเทพ โทร. 02-240-2057-8 เวลาทําการ 14.30-16.00น. 
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  โทรศัพท ์02-252 0161-4  ราคาเข็มละ 900 บาท ตอ่เข็ม ( รวมคา่บรกิาร

ทางแพทย)์ 
 หมายเหต ุ

 การฉีดวัคซนี ควรฉีดลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 10 วัน 
 การฉีดหนึง่ครัง้มรีะยะป้องกนัโรคไขเ้หลอืงได ้10 ปี 

 หลักฐานการฉีด ใชสํ้าเนาหนังสอืเดนิทาง ( เอาหนา้ทีม่ชี ือ่ ) 
 
คา่บรกิารฉีดวัคซนีอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณุาโทรสอบถามกอ่นเขา้รับบรกิาร 


	หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า

