แพ็คเกจ เคนย่า 8 วัน 5 คืน
เชิญท่านท่องแดนซาฟารีดนิ แดนประเทศเคนย่า ตามล่าหา Big 5 หรือเจ้าป่าแห่งแอฟริกา สิงโต เสือดาว ช้าง
แรด และควายป่า พร้อมชมนกฟลามิงโก้นับแสนตัวที่ทะเลสาบนากูรู นอกจากนี้ท่านยังจะได้พบกับสัตว์ป่าแห่งแอฟริกา
ที่หายากอีกมากมาย อาทิเช่น ม้าลาย หมูป่า กวาง เสือชีต้าห์ ไฮยีน่า หมาป่า ชมเหล่าไวล์เดอบิสต์หรือกนูนับล้านตัว
ในฤดูอพยพข้ามแดนจากประเทศแทนซาเนียมาอยูใ่ นอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าของประเทศเคนย่า อุทยานแห่งชาติ
แซมบูรูให้ท่านได้เห็นละมั่งคอยาว ม้าลายเกรวี่ ที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติแซมบูรูเท่านั้น
เลือกวันเดินทางได้เอง ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้น 140,500.สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันที่2

สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี - ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา ชมฝูงฮิปโป - เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island
Conservancy - อุทยานแห่งชาตินากูรู - ทะเลสาบนากูรู - นั่งรถเปิดหลังคา ตะลุยป่า ทําเกมไดร์ฟตามล่าหา Big 5

วันที่3 อุทยานแห่งชาติแซมบูรู
วันที่4 เกมไดร์ฟในอุทยานแห่งชาติแซมบูรู (เต็มวัน)
วันที5่ สนามบิน Nanyuki Airstrip - บินภายในสู่อุทยานแห่งชาติมาไซมา
วันที6่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน
วันที7่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - เลือกซื้อของฝากที่ระลึก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี
วันที8่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันแรก
21.00 น
วันที่สอง
00.40 น.
06.10 น

เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ - ไนโรบี
เชิญทําน Check in กับเจ๎าหน๎าที่ของสายการบินที่เคาน์เตอร์ W ทางเข๎าประตู 10 เพือ่ ทําการ ตรวจบัตร
โดยสาร และสัมภาระตํางๆ โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์
กรุงไนโรบี - ทะเลสาบไนวาซา - ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู)
ออกเดินทางสูํ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ861
เดินทางสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ( Jomo Kenyatta International Airport )
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนย่า หลังจากผํานพิธีจากกองตรวจคนเข๎าเมือง และพิธีทางศุลกากรแล๎ว
เจ๎าหน๎าที่จากทางบริษัทท๎องถิ่นมารับถือป้ายรับพร๎อมแนะนําคนขับรถและข๎อมูลระหวํางอยูํในประเทศเคน
ยํา
นําท่านไปยังโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า
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หลังจากนั้นนําท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ได๎เวลาเดินทางไปถึงอุทยาน
แหํงชาติหรือเวลาชมสัตว์ ระหวํางทางให๎ทํานได๎ชมชีวิตความเป็นอยูํของชาวเคนยําและบางแหํงเป็นทุํงโลํง
และอาจเห็นสัตว์ตําง ๆ เดินข๎ามถนนได๎โดยงําย
เดินทางถึงทะเลสาบไนวาซา ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโป
ที่มาอาศัยอยูํในทะเลสาบแหํงนี้ มีจํานวนมากกวํา 1,000 ตัว แตํละฝูงจะมีตัว
ผู๎ที่เป็นจําฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโปตัวใหญํมีน้ําหนักประมาณ 4 ตัน
อาศัยอยูํในหนองน้ําหรือน้ําที่มีความลึกไมํเกิน 3 เมตร ดําน้ําได๎ครั้งประมาณ
4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผลํขึ้นมาเหนือน้ําทํานสามารถเห็นหู ตา จมูก อยูเํ หนือ
น้ําในระนาบเดียวกันได๎อยํางชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไม๎ลอยน้ํา ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อ
กินหญ๎าในเวลากลางคืนเนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความร๎อนไมํได๎ในเวลากลางวันจึงต๎องอยูํในน้ํา
นอกจากนี้ยังให๎ทํานได๎ชมนกชนิดตําง ๆ มากกวํา 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกตํางกันในแตํละพันธุ์และหา
ชมได๎ยาก
จากนั้นนําทํานขึ้นสู่ เขตอนุรกั ษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ทําน
จะสามารถเดินชมสัตว์หรือจะถํายรูปได๎อยํางใกล๎ชิดกับม๎าลาย ยี่ราฟ ม๎าลาย
ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดตําง ๆ อาทิเชํน วอเตอร์บั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกา
เซลล์ อิมพาลํากาเซล และยังมีฝูงควายป่า นอกจากนี้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแหํงนี้
ยังเคยเป็นสถานที่ถํายทําหนังดังจากฮอลีวู๎ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
เดินทางเข๎าสูํเขต อุทยานแห่งชาตินากูรู ( Nakuru National Park ) ซึ่งเป็นอุทยานแหํงชาติที่เล็กที่สุดใน
สาธารณรัฐเคนยํามีพื้นที่ประมาณ 5,82,650 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด๎วยภูเขาและเป็นป่าพุํมไหม๎และ
หนองน้ําที่เป็นสํวนของทะเลสาบ
นําทํานชม “ ทะเลสาบนากูร”ู ตั้งอยูํภายในอุทยานแหํงชาติทะเลสาบนากูรู ในเขตริฟท์ วัลเลํย์ หรือเขตที่
ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนยํา บริเวณแหํงนี้ในสมัยกํอนเป็นภูเขาไฟที่มีแรํธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหล
สูํทะเลสาบและมีสาหรํายแกมเขียวทําให๎เกิดสารอินทรีย์มีกลิ่นเหม็นและเป็นฟองบางครั้งก็ถูกเรียกวํา Soda
Lake และเนื่องจากน้ําในทะเลสาบแหํงนี้มีความ ลึกเพียงไมํกี่เมตร และ เต็มไปด๎วยสาหรํายอันเป็นอาหาร
โปรดของนกฟลามิงโก๎จึงทําให๎ทะเลสาบแหํงนี้มีนกฟรามิงโก๎นับแสนตัว หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู
นอกจากนกฟลามิงโก๎แล๎ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแหํงนี้ ยังเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของนกชนิดตํางๆ อีก
มากกวํา 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหลํงดูนกที่สําคัญอีกแหํงหนึ่งของโลก
จากนั้นนําทํานทําเกมไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหลํา Big 5
เป้าหมายของนักทํองเที่ยวที่มาเยือนเคนยํา สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ทีใ่ ช๎ชีวิตอยูํตาม
ธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่น ๆ ที่ได๎ยาก อาทิเชํน ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และ
หมูป่า และจุดเดํนของอุทยานแหํงนี้ คือ นกฟลามิงโกสีชมพูนับแสนตัว ที่หาอาหารอยูํที่ทะเลสาบ
นากูรูแหํงนี้ เมื่อเรามองดูไกลๆพื้นที่มากกวําครึ่งของทะเลสาบจะเป็นสีชมพู
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19.30 น.
วันที่สาม

เที่ยง

ค่ํา
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

นําทํานเข๎าพัก Lake Nakuru Lodge หรือเทียบเทํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ห้องอาหารของทีพ่ ัก
ทะเลสาบนากูรู - อุทยานแห่งชาติแซมบูรู
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นําทํานออกเดินทางสูํ อุทยานแห่งชาติแซมบูรู เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติตั้งอยูํในภาคกลางตอนบนของ
ประเทศเคนยา และอยูํหํางจากกรุงไนโรบี 350 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม. ระหวํางทางให๎
ทํานได๎ชมชีวิตความเป็นอยูํของชาวเคนยําในชนบทที่สํวนใหญํแล๎วจะสร๎างบ๎านชั้นเดียง และตามแยกจะเป็น
สถานีรถรับสํงผู๎โดยสารที่มีรา๎ นค๎าเล็ก ๆ ให๎บริการ หรือตลาดนัดที่ขายผลไม๎พื้นเมือง เชํน กล๎วย สับปะรด
แตงโม และเสาวรส หรือขายเสื้อฝ้าและรองเท๎ามือสอง กํอนถึงอุทยาแหํงชาติแซมบูรู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก
อุทยานแหํงชาติแซมบูรูอยูํทางเหนือของกรุงไนโรบีและมีพนื้ ที่ติดกับอุทยาน
แหํงชาติ บัฟฟาโล สปริง และ ซาบา อาณาเขตรวมกันมีพื้นที่กว๎างประมาณ
165 ตารางกิโลเมตร และยังมีแมํน้ําชื่อ Ewaso Nyiro ที่เป็นแหลํงน้ําให๎สัตว์ได๎
ใช๎ในการดํารงชีวิตและเป็นทีอาศัยของฮิปโป และจระเข๎ในเชตอุทยานแหํงชาติ
แหํงนี้
นําท่านเข้าพักที่ Samburu Sopa Lodge หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าํ ณ ห้องอาหารของทีพ่ ัก
อุทยานแห่งชาติแซมบูรู ท่องซาฟารีตลอดทั้งวัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นําทํานทํองแดนซาฟารี หรือ เกมส์ไดรฟ์ในอุทยานแห่งชาติแซมบูรู ซึ่งเป็น
อุทยานกึ่งป่าเขาและทุํงหญ๎ากึ่งทะเลทราย ให๎ทํานได๎ชม Big 5 เสือดาว สิงโต ช๎าง
ควายป่า แรด นอกจากนี้ทํานยังจะได๎เห็นสัตว์ที่แตกตํางจากอุทยานแหํงชาติอื่น ๆ
ที่มีเฉพาะในแซมบูรู คือ ม๎าลายเกรวี่ (Grevy’s Zebra) ยังมียีราฟลายรํางแห (
Reticlated Giraffe ) ที่มีลายโดดเดํนจัดเจนแตํตํางจากที่อื่น และยังมีกวางเจเรนุค
( Long necked gerenuk ) ที่ถูกเรียกวํา ละมั่งคอยาว หรือบางทํานเรียกวํา กวาง
ชูคอ และยังมีนกกระจอกเทศโซมาลี และกวางเบซาออริคส์ ทํานจะได๎ชมสัตว์
เหลํานี้อยํางใกล๎ชิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก
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ค่ํา
วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

19.30 น.
วันที่หก

บํายให๎ทํานได๎อิสระในโรงแรม หรือจะจิบชา กาแฟ ตามอัธยาศัย หรือให๎ทํานออกทําเกมส์ไดรฟ์ยามบํายอีก
ครั้ง
รับประทานอาหาร ค่ํา ณ ห้องอาหารของที่พัก
นําท่านเข้าพักที่ Samburu Sopa Lodge หรือเทียบเท่า
อุทยานแห่งชาติแซมบูรู - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั
นําทํานเดินทางสูํสนามบิน Nanyuki Airstrip บินสูํอุทยานแหํงชาติมาไซมารํา ที่เป็นเป้าหมายหลักของนัก
ทํองซาฟารีที่มาประเทศเคนยํา จากนั้นนําทํานเข๎าสูํที่พัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในที่พัก
อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแหํงชาติมาไซมารําที่
เต็มไปด๎วยสัตว์ป่าแหํงทุํงสะวันนําและเหมาะสําหรับการทําซาฟารี ทํานจะได๎สัมผัสกับ Big 5 ภายใน
อุทยานแหํงชาติระดับโลก ซึ่งอยูํติดกับอุทยานแหํงชาติเซเรกิติของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย๎ายถิ่น
ข๎ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กวําโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์
และม๎าลาย จะมีจํานวนนับแสนตัวในแตํละกลุํมในการข๎ามแมํน้ํามารําไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแมํน้ํา และมีสัตว์
จํานวนมากที่ถูกเหยียบตายระหวํางข๎ามแมํน้ําหรือไมํก็ถูกจระเข๎กินเป็นอาหารระหวํางข๎ามแมํน้ํา สํวนซากที่
เนําก็เป็นอาหารของนกเหยี่ยวและพวกอีกา ได๎เวลาพอสมควรคนรถรับทํานมุํงหน๎ากลับสูํที่พักของเราในคืน
นี้
นําท่านเข้าทีพ่ ัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าํ ณ ห้องอาหารของทีพ่ ัก
อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน
(พิเศษ...เลือกซื้อ Optional tour นั่ง Balloon ยักษ์ ชมอุทยาแห่งชาติมาไซ มาร่า)
นําท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่นในชํวงเช๎า
บนบอลลูนยักษ์ ทํามกลางท๎องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว๎างใหญํไพศาล ของมาไซ
มารํา ยามเมื่อบอลลูนลอยอ๎อยอิ่งอยูํเหนืออุทยานแหํงชาติมาไซ มารํา มองลงสูํเบื้องลํางเห็นผืนทุํงหญ๎าสี
ทองอรํามเรืองในสายแดดแรกแหํงวัน แมํน้ํามารําและขุนเขาสร๎างภาพบรรเจิด เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ
ที่แหํงใดในโลก เป็นการอําลาจากเคนยาด๎วยภาพประทับใจที่ยึดตรึงอยูํในใจไปตราบนานเทํานาน พร๎อม
รับประทานอาหารเช๎า (Bush Breakfast) ทํามกลางอุทยาน
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05.00 น.

08.00 น.
10.30 น.

12.30 น.
15.30 น.
19.30 น.

วันที่เจ็ด

เที่ยง

วันนี้ให๎ทํานได๎ตื่นกันตั้งแตํเช๎าประมาณตีห๎าเพื่อทําเกมไดร์ฟในตอนเช๎า ทํานจะ
ได๎สัมผัสกับ สุดยอดการท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ สัมผัสกับ
บรรยากาศของทุํงหญ๎าแหํงแอฟริกาขนานแท๎ปราศจากการปรุงแตํงจากมนุษย์
ให๎ทํานได๎สูดอากาศอันแสนสดชื่นในชํวงเช๎า พร๎อมกับชมสัตว์ป่า ตามหา Big 5
ซึ่งได๎แกํ สิงโต เสือดาว ช๎าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร๎ายและ
อันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู๎จักกันดีวําเป็นเจ๎าป่าแหํงทุํงสะวันนํา ทํานจะตะลึง
กับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม๎าลาย ควายป่า ฝูงช๎าง ม๎าลาย แรด หมูป่า
นกกระจอกเทศ และฝูงกวางพันธุ์ตําง ๆ ที่มีลายสวยงามอยํางเชํน วอเตอร์
บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาลํากาเซล โทบี ซึ่งทํานจะประทับใจในความ
งามของสัตว์เหลํานี้
ได๎เวลาสมควรนําทํานกลับสูํที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช๎า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให๎ทํานได๎พักผํอนตามอัธยาศัย
ได๎เวลาสําหรับการทํองซาฟารีในชํวงสายๆอีกครั้ง สําหรับทํานที่ชื่นชอบการทํองเที่ยวแบบนี้ทํานจะได๎เห็น
ความเป็นอยูํของสัตว์ป่าทั้งในชํวงเช๎า สาย และบําย ให๎ทํานได๎เก็บภาพบรรยากาศ และทํวงทําอันนํารัก
ของสัวต์ป่าที่มีอยูํมากมาย ได๎เวลาสมควรคนรถนําทํานกลับสูํทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให๎ทํานได๎พักผํอนอิริยาบท
คนรถนําทํานออกทํองซาฟารีอีกครั้งในชํวงบํายนี้ กวําจะกลับเข๎าที่พักอีกครั้งก็ชํวงโพล๎เพล๎แล๎ว
ขอเชิญท่านรับประทานอาหารค่าํ ณ ห้องอาหารของทีพ่ ัก
( การทําเกมไดร์ฟ สามารถทําได๎ตลอดทั้งวันหรือพร๎อมอาหารกลางวันแบบปิกนิคขึ้นอยูํตามความเหมาะสม
ของแตํละฤดูกาล )
อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - กรุงไนโรบี - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นําทํานเดินทางโดยรถจากอุทยานแหํงชาติมาไซมารําสูํกรุงไนโรบี ให๎ทํานได๎แวะซื้อ
ของที่ระลึกระหวํางทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารคาร์นิวอร์
เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร๎านอาหารคาร์นิวอร์นี้ เป็นร้านอาหารประเภทย่าง เช่น หมูยา่ ง ไก่ย่าง
นกกระจอกเทศย่าง จระเข้ย่าง เป็นต๎น โดยเรานั่งอยูํกับโต๏ะ จะมีบริกรแวะเวียนกันมาเสิร์ฟเนื้อชนิดตํางๆ
เราจะรับหรือปฏิเสธก็แล๎วแตํความชอบของเราครับ ร๎านอาหารนี้ได๎รับการโหวตวํา เป็นร๎านที่ควรคําแกํการ
ลิ้มลองสักครั้ง เมื่อเราเดินทางไปทํองซาฟารี
หลังจากอาหารกลางวันแล๎ว เจ๎าหน๎าที่นําทํานขึ้นรถตู๎คันเดิม ขับรถชมเมือง และ วิถีความเป็นอยูํของคนเคน
ยําในเมืองหลวง พร๎อมกับแวะซุปเปอร์มาร์เก็ต ให๎ทํานได๎จับจํายซื้อหาของฝาก ฝากคนทางบ๎าน โดยเฉพาะ
ของคุณภาพที่เป็นผลผลิตจากที่นี่คือ ถั่วแมคคาเดเมีย และกาแฟ ที่มีกลิน่ หอมรัญจวนใจ แม๎แตํสตาร์บัคยัง
นํามาขึ้นชั้นวางขายตามสาขาทั่วโลก ได๎เวลาสมควรนําทํานไปยังสนามบินกรุงไนโรบี
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ค่ํา
21.00 น.
23.55 น.
วันที่แปด
13.35 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํสนามบิน โจโม เคนยัตตา อาคารระหวํางประเทศ
คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทําการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ
(ในสํวนของสายการบิน จะมีบริการอาหารค่ํา และ อาหารเช๎า ระหวํางการเดินทาง)
ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า บินตรงสู่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ
ไนโรบี - กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*** วันเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ ทุกท่านต้องแสดงตนต่อ Health Control ก่อนผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
โดยแสดงสมุดเล่มเหลืองและแบบฟอร์มซึง่ เราได้เตรียมไว้ให้ท่านแล้ว หากลืมหรือเดินผ่านไป กองตรวจคนเข้าเมืองจะ
ให้เดินกลับมาใหม่ทําให้เสียเวลา***
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เดินทางระหว่าง วันที่ 1-31 มี.ค. // 1พ.ย.-15ธ.ค. 60
จํานวนผู้เดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน
ราคาเด็ก ต่อท่าน
เดินทาง 2-3 ทําน ( ห๎องคูํ )
145,900 บาท
126,900 บาท
เดินทาง 4-5 ทําน ( ห๎องคูํ )
134,500 บาท
116,500 บาท
เดินทาง 6 ทําน ( ห๎องคูํ )
130,500 บาท
112,900 บาท
พักห๎องเดี่ยว จํายเพิ่มทํานละ
12,900 บาท
12,900 บาท
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เดินทางระหว่าง วันที่ 1เม.ย.-31พ.ค. 60
จํานวนผู้เดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน
เดินทาง 2-3 ทําน ( ห๎องคูํ )
140,500 บาท
เดินทาง 4-5 ทําน ( ห๎องคูํ )
128,900 บาท
เดินทาง 6 ทําน ( ห๎องคูํ )
124,900 บาท
พักห๎องเดี่ยว จํายเพิ่มทํานละ
9,900 บาท

ราคาเด็ก ต่อท่าน
121,900 บาท
111,500 บาท
107,900 บาท
9,900 บาท

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เดินทางระหว่าง วันที่ 1มิ.ย.-31ต.ค. // 16-31 ธ.ค. 60
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน
จํานวนผู้เดินทาง

ราคาเด็ก ต่อท่าน

เดินทาง 2-3 ทําน ( ห๎องคูํ )
เดินทาง 4-5 ทําน ( ห๎องคูํ )
เดินทาง 6 ทําน ( ห๎องคูํ )
พักห๎องเดี่ยว จํายเพิ่มทํานละ
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หมายเหตุ
 ในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมเป็นฤดูอพยพของสัตว์หรือชํวง Peak season โรงแรมตามรายการอาจจะเต็มดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามที่จองโรงแรมได๎
 เดินทางจากมาไซมารําสูํกรุงไนโรบีเปลี่ยนจากนั่งรถเป็นนั่งเครื่องบินเล็ก จ่ายเพิ่ม 8,500 บาท /ท่าน
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากยังไม่ได้ระบุวันเดินทางและยังไม่ได้สํารองตั๋ว หรือห้องพักราคาอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยืนยัน (confirm ) ราคาที่แน่นอนได้เมื่อตั๋วเครื่องบินและห้องพักได้ confirm แล้วเท่านัน้
การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
1. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ตวํา มีอายุการใช๎งานเกิน 6 เดือนหรือไมํ
2. เตรียมเสื้อผ๎าให๎เหมาะกับสภาพอากาศ โดยเฉลีย่ 20-25 องศาเซลเซียส
3. ตรวจสอบและเตรียมยา หรือ ของใช๎สํวนตัว เชํนยาทากันยุง ครีมกันแดด
4. กล๎องถํายรูป (สําคัญมาก) กล๎องวิดีโอ ZOOM 300 MM UP
5. เงินสกุล USD หรือ GBP, 1 USD = 91 เคนยําชิลลิ่งโดยประมาณ ( อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2558 ) สามารถแลกเงิน
ได๎ตามเคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อเป็นทิปพนักงานยกกระเป๋า หรือไกด์้ท๎องถิ่น
อัตรานี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-ไนโรบี -กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเคนยํา พร๎อมภาษีสนามบิน
(บริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีน้ํามันหลังจากวันที่ 5 มกราคม 2558)
2. คําวีซําเข๎าประเทศเคนยํา
3. คําภาษีสนามบิน และคําภาษีน้ํามันตามรายการที่ระบุ
4. คําประกันการเดินทางคุ๎มครองแบบเดี่ยวของ บริษัท มอนเดล ประกันสุขภาพ และ ฉุกเฉิน
5. คํารถตู๎คอยวิ่งให๎บริการทุกแหํงตามรายการเดินทาง คําจอดรถ คําเข๎าอุทยาน พร๎อมคนขับ
6. คําที่พัก 3 คืน ตามรายการระบุ
7. คําอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ (ไมํรวมคําเครื่องดื่ม เชํน น้ําแรํ หรือน้ําอัดลม )
อัตราไม่รวม
1. คําหนังสือเดินทาง
2. คําฉีดยาไข๎เหลือง, คําใช๎จํายตํางๆ นอกเหนือจากรายการ
3. คําทิปส์ สําหรับคนขับรถโดยประมาณ 3-5 เหรียญ ( USD ) ตํอคน ตํอวัน คําทิปพนักงานยกกระเป๋าประมาณ 1 เหรียญ (USD)
ตํอคน และคําบริการสํวนตัว นอกเหนือจากรายการ คํายกกระเป๋าจากบริกรในสถานที่ตํางๆ
4. ค่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆ มื้อกลางวัน และมือ้ ค่ํา น้ําอัดลมในโรงแรม น้ําแรํ สําหรับอาหารกลางวัน และ อาหารค่ําราคาประมาณ
220-300 เคนยําชิลลิ่ง โดยประมาณเพราะราคาอาจแตกตํางกันของแตํละโรงแรม
5. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการ นับจากทีไ่ ด๎รับการยืนยันที่นั่งแนํนอน พร๎อมสํงสําเนาหน๎า
หนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
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2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วันทํา
การ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือเมือ่ สายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร (การไมํชําระเงินคํามัดจํา
หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิก
 แจ๎งลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 45 วันทําการ กํอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง
้ หมด
 แจ๎งลํวงหน๎า 30-45 วันทําการ กํอนเดินทาง คิดคําใช๎จําย 30% ของราคาทัวร์ ไมํวํากรณีใดๆ
 แจ๎งลํวงหน๎า 21-29 วันทําการ กํอนเดินทาง คิดคําใช๎จําย 50% ของราคาทัวร์ ไมํวํากรณีใดๆ
 แจ๎งลํวงหน๎า 15-20 วันทําการ กํอนเดินทาง คิดคําใช๎จําย 75% ของราคาทัวร์ ไมํวํากรณีใดๆ
 แจ๎งลํวงหน๎า 15 วันทําการ กํอนเดินทาง คิดคําใช๎จําย 100% ของราคาทัวร์ ไมํวํากรณีใดๆ
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง จะไมํมีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางสํวน
 ในกรณีที่ออกตัว
๋ ไปแล๎วมีการยกเลิกการเดินทางไมํวํากรณีใด ฯ ทั้งสิน ไมํสามารถคืนคําตั๋วได๎ (Non refund ) เพราะเป็นเงื่อนไข
ของสายการบิน
*หมายเหตุ*
รายการทํองเทีย่ วอาจเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุ
สุดวิสัย เชํน รถเสีย, รถเกิดขัดข๎อง การอนุญาตให๎เข๎าชมสถานที่ตําง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสําคัญของประเทศนั้น ๆ
โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ
หลักฐานการทําวีซ่าเคนย่า
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน และมีหน๎าเหลือมากกวํา 3 หน๎า
2. รูปถํายปัจจุบันขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 3 รูป
3. หลักฐานการทํางาน ภาษาอังกฤษ
กรณีผู๎เดินทางอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไมํได๎เดินทางกับบิดามารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศจาก
เขตหรืออําเภอ
สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง
1. ห๎องฉีดวัคซีน สถาบันบําราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกคลองเตย จ. นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-3430
ดํานควบคุมโรคติดตํอระหวํางประเทศ ทําเรือกรุงเทพ โทร. 02-240-2057-8
ตํอเข็ม เวลาทําการ 14.30-16.00น.
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-252 0161-4 ตํอเข็ม ( รวมคําบริการทางแพทย์)
หมายเหตุ
การฉีดวัคซีน ควรฉีดลํวงหน๎ากํอนออกเดินทาง 10 วัน
การฉีดหนึ่งครัง้ มีระยะป้องกันโรคไข๎เหลืองได๎ 10 ปี
หลักฐานการฉีด ใช๎สําเนาหนังสือเดินทาง ( เอาหน๎าที่มีชื่อ )
คําบริการฉีดวัคซีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า กรุณาโทรสอบถามกํอนเข๎ารับบริการ
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