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รายการเที(ยวเคนยา่ ซาฟาร ี7 วนั 5 คนื (ไมร่วมตั 8ว) 

โดยสารการบนิ เอมเิรตส ์ เดนิทาง ตลอดปี 2561 

ทอ่งซาฟาร ีเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า มาไซ มารา่ เตม็อิ(มกบัการชมสตัวป่์าตามธรรมชาต ิที(ใหญ่และอุดมสมบรูณ์

ที(สดุแหง่หนึ(งของโลก ชมวถิคีวามเป็นอยูข่องชนเผา่มาไซ สนุกสนานกบัการตามหาสตัวป่์า นานาชนิด อาทิ

เชน่ สงิโต เสอืดาว เสอืชตีา้ สตัวป่์าน้อยใหญ๋อกีมากมาย ที(อาศยัอยูต่ามธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ 

 

 

0700น   คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน̂ 4 ประต ู9 แถว T  

           โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าที(ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก 

0930น  ออกเดนิทางสูเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที(ยวบนิ EK375  

            (บรกิารอาหารและเครื(องดื(มบนเครื(องบนิ) 

1315น   ถงึสนามบนิดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี(ยนเครื(อง  

1510น  ออกเดนิทางจากดไูบ สูเ่มอืงไนโรบ ีประเทศเคนยา่ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที(ยวบนิที( EK721  

            (บรกิารอาหารและเครื(องดื(มบนเครื(องบนิ) 

1920น  ถงึสนามบนิ โจโมเคนยตัตา กรงุไนโรบ ีประเทศเคนยา่ ตามเวลาทอ้งถิ(น ผา่นพธิทีางศุลกากร รบั  

            กระเป๋า แลว้พบเจา้หน้าที(คอย ตอ้นรบัที(ประตทูางออก นําทา่นออกเดนิทางสูต่วัเมอืงไนโรบ ี

2100น  นําทา่นเขา้พกั ณ Ole Sereni Hotel Nairobi 

 

 

 

วนัแรก          สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ดไูบ – ไนโรบ ีประเทศเคนยา่  

วนัที>สอง          กรงุไนโรบ ี– มาไซ มารา่ 
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0700น   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท้า่นแบง่สมัภาระลงกระเป๋าใหญ่ฝากไวก้บัคนรถ 

           เกบ็ไวท้ี(ไนโรบ ีและใหท้า่นแบง่สมัภาระใสก่ระเป๋าใบเลก็ (Duffle Bags) สาํหรบัใชใ้น อุทยาน 

           มาไซมารา่ น̂ําหนกัไมเ่กนิ 10 กก เนื(องจากเป็นขอ้กาํหนด ของสายการบนิ ทา่นสามารถนํากระเป๋า 

           สตางค ์หรอื กระเป๋าหิว̂ไดอ้กีไมเ่กนิ 5 กก รวมสองกระเป๋า ไมเ่กนิ 15 กก 

0800น   นําทา่นออกเดนิทางไปยงัสนามบนิ Wilson เป็นสนามบนิภายในประเทศ  

1030น   นําทา่นออกเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาต ิมาไซ มารา่โดยสายการบนิ Air Kenya ใชเ้วลาเดนิทาง 

            ประมาณ 45 นาท ี

1115น   เดนิทางถงึสนามบนิภายในอุทนยาน เจา้หน้าที(ทอ้งถิ(นคอยตอ้นรบั นําทา่นขึน̂รถไปยงัที(พกั ระหวา่ง 

           ทางใหท้า่นไดช้มบรรยากาศของอุทยาน ก่อนทาํเกมไดรฟ์ หรอื ทอ่งซาฟารใีนชว่งบา่ยของวนัน̂ี 

1230น  หลงัจากเชคอนิเขา้สูท่ี(พกัแลว้ ขอเชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของแคมป์  

           (Mara Crossing Camp)  หลงัจากนัน̂ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  

1500น  ขอเชญิทา่นทอ่งซาฟาร ีในตอนบา่ย เพื(อใหช้มบรรยากาศและความเป็นอยูข่องสตัวป่์านานาชนิด ซึ(ง 

           อาศยัอยูต่ามธรรมชาต ิราศจากการแต่งเตมิของมนุษย ์ไกดค์นรถที(เชี(ยวชาญเสน้ทาง นําทา่นลดั 

           เลาะตามทุง่หญา้ ไปมาเพื(อตามหาสตัวป่์าที(อาศยัอยูใ่นอุทยานแหง่น̂ี อาท ิสงิโต เสอืดาว เสอืชตีา้  

           ยรีาฟ มา้ลาย แรด ควายป่า ฝงูกวาง เกง้ กาเซล น้อยใหญ่ รถจอดเป็นระยะ 

           เมื(อเจอสตัวป่์า ใหท้า่นไดถ่้ายรปู มขีอ้หา้มที(สาํคญัคอืไมค่วรลงจากรถอยา่งเดด็ขาก ไดเ้วลาสมควร 

           เดนิทางกลบัสูท่ี(พกั 

1930น   นําทา่นรบัประทานอาหารคํ(า พกัคา้งคนืที( MARA CROSSING CAMP 

 

 

 

 

 

 

0730น   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ 

1000น   นําทา่นทอ่งป่าซาฟาร ีชมฝงูสตัวป่์าตามธรรมชาตอิกีครัง̂ในบรรยากาศสายๆ บนผนือุทยานอกัวา้ง 

           ใหญ่ไพศาล เกบ็ภาพ ความประทบัใจกบัเหลา่สตัวป่์านานาชนิด 

วนัที>สาม          ทอ่งซาฟาร ี- มาไซ มารา่ 
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1230น   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาการแคมป์ 

1500น  ขอเชญิทา่นทอ่งซาฟาร ีในตอนบา่ย เพื(อใหช้มบรรยากาศและความเป็นอยูข่องสตัวป่์าในเวลาที( 

          ต่างกนั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัสูท่ี(พกั 

1930น  นําทา่นรบัประทานอาหารคํ(า นอกที(พกั และพกัคา้งคนืที( MARA CROSSING CAMP 

 

 

0730น  ขอเชญิทกุทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที(พกั พรอ้มเกบ็สมัภาระเตรยีมเดนิทาง 

1000น  ออกเดนิทางโดยรถไปยงัที(พกัอกีแหง่คอื Main Governors’ Camp ใหท้า่นไดเ้ปลี(ยนบรรยกาศของที( 

          พกัภายในอุทยานเดยีวกนั 

1230น  ขอเชญิทกุทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัภายใน บรเิวณแคมป์ หลงัจากนัน̂ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตาม 

           อธัยาศยั 

1500น  นําทา่นออกเดนิทางทอ่งป่าซาฟารใีนยามบา่ย ในพืน̂ที( ที(แตกต่างกนัทาํใหท้า่นมโีอกาสไดช้มสตัวป่์า 

          มากขึน̂ เนื(องจากผนืป่าแหง่น̂ี มพีืน̂ที(กวา่งใหญ่ไพศาล การเปลี(ยนพืน̂ที(ของที(พกั จะทาํใหท้า่นไดม้ ี

           กาสไดส้มัผสัธรรมชาตแิละสตัวป่์ามากขึน̂ 

1930น รบัประทานอาหารคํ(า ณ หอ้งอาหารของที(พกั Main Governors’ Camp 

 

 

0730น  ขอเชญิทกุทา่นรบัประทานอาหารเชา้ และ สาํหรบัทา่นที(สนใจ สามารถทอ่งซาฟารใีนยามสายๆได ้

1000น   นําทา่นทอ่งซาฟารใีนยามสายอกีครัง̂ ในบรเิวณที(แตกต่างจากเดมิ  

           พรอ้มนําทา่นชมความเป็นอยูข่องชาวมาไซ 

1230น  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

1500น  นําทา่นออกทอ่งซาฟาร ีในตอนบา่ยอกีครัง̂ เพื(อเกบ็ภาพความประทบัใจ 

1830น   เดนิทางกลบัถงึที(พกั 

1930น   นําทา่นรบัประทานอาหารคํ(า นอกที(พกั และ พกัคา้งคนืที( Main Governors’ Camp 

วนัที>สี>          ทอ่งซาฟาร ี- มาไซ มารา่ 

วนัที>หา้          ทอ่งซาฟาร ี- มาไซ มารา่ 

วนัที>หก          มาไซมารา่ – ไนโรบ ี– ดไูบ 
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0730น  อาหารเชา้ ณ ที(พกั พรอ้มทาํการเชคเอาท ์

1000น  นําทา่นออกเดนิทางไปยงัสนามบนิใน มาไซมารา่ ออกเดนิทางสูก่รงุไนโรบ ี

1115น  เวลาโดยประมาณ บนิสูก่รงุไนโรบ ี

1300น  ถงึสนามบนิ วลิสนั พนกังานคอยตอ้นรบั นําทา่นไปรบัประทานอาหารกลางวนั ที(รา้น CARNIVORE  

          ทา่นสามารถรบักระเป๋าใบใหญ่คนื และ จดักระเป๋าไดห้ลงัรบัประทานอาหารกลางวนั 

1330น  รบัประทานอาหารกลางวนั ที(นี(มอีาหารประเภทเน̂ือสตัวใ์หท้า่นไดล้ิม̂ลองหลากหลายประเภท เชน่  

           เน̂ือจระเข ้จากนัน̂พาทา่นชม ตวัเมอืงไนโรบ ีแวะ หา้งสรรพสนิคา้ เพื(อใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ̂ของฝาก 

           พืน̂เมอืงไปฝากคนทางบา้น แนะนํากาแฟเคนยา่ที(มกีลิ(น หอมเป็นเอกลกัษณ์ เนื(องจากสภาพภมู ิ

           ประเทศของเคนยา่ เหมาะแก่การปลกูกาแฟเป็นอยา่งยิ(ง 

1800น   ทา่นรบัประทานอาหารคํ(า ณ หอ้งอาหาร Four Points by Sheraton Nairobi หลงัจากนัน̂นําทา่น 

          เดนิทางสูส่นามบนิ นานาชาตกิรงุ ไนโรบ ี

1930น  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไนโรบ ีเพื(อทาํการเชคอนิ 

2245น  ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุไนโรบ ีสูด่ไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบั เอมเิรตส ์โดยเที(ยวบนิที( EK722     

           (บรกิารอาหารเครื(องดื(ม) 

 

 

                                                                                                                                                   

0445น  เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ แวะเปลี(ยนเครื(อง 

0850น   ออกเดนิทางเดนิจากสนามบนิดไูบ สูก่รงุเทพ  

1755น  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

*** หลงัจากลงเครื(องแลว้ทกุทา่นตอ้งแวะแสดงตวัที( Health Control ก่อนถงึแถวเชคพาสปอรต์ของ ตรวจคน

เขา้เมอืง เพื(อแสดงเลม่ที(ฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง หากเดนิผา่นไปตอ้งยอ้นกลบัมาอกีรอบ จะเสยีเวลาครบั 

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

การเตรยีมตวั 

1. พาสปอรต์มอีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

2. เลม่ที(ฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง ทา่นสามรถฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืงไดท้ี( สภากาชาดไทย 

3. กระเป๋าใสเ่สือ̂ผา้ใบใหญ่ แนะนําใหเ้ป็นผา้แทนพลาสตกิแขง็ และ กระเป๋าใบเลก็ (Duffle Bags) 

   จขุองได ้10 กก,กระเป๋าถอื 5 กก 
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4. แนะนําใสเ่สือ̂ผา้สโีทน เทา ซาฟาร ีเสือ̂กนัลม เสือ̂กนัฝน กลอ้งถ่ายรปู แวน่กนัแดด ยาประจาํตวั 

5. เงนิใช ้USD ได ้เมื(อใชจ้ะทอนเป็น เคนยา่ชลิลิ(ง คดิเป็นเงนิบาทไทยครา่วๆ 2 ชลิลิ(ง เทา่กบั 1 บาท 

6. อากาศเฉลี(ย 14-28 องศาเซลเซยีส มฝีนปรอยบางวนั ของที(ระลกึที(แนะนําคอื กาแฟเคนยา่   

  และ ถั (วแมคคาเดเมยี 

7. ไมแ่นะนําใสน̂ํ่าหอมฉุน ไมแ่นะนําลงจากรถระหวา่งซาฟาร ีไมแ่นะนําใหอ้าหารสตัว ์

    ไมแ่นะนําถ่ายภาพคนในเมอืงหลวง 

8. รายการทอ่งเที(ยวน̂ี ไมแ่นะนําสาํหรบัเดก็ที(มอีายตุํ(ากวา่ 7 ขวบ 

9. รถนําเที(ยวในอุทยานเป็นรถของแคมป์ นกัทอ่งเที(ยวอาจจะตอ้งนั (งซาฟารรีว่มกบันกัทอ่งเที(ยวทา่นอื(นๆ 

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

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร (ไมร่วมคา่ตั 8วเครื(องบนิ) ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ชว่งเดนิทาง 2 ทา่น ทา่นละ 4 ทา่น ทา่นละ 6 ทา่น ทา่นละ พกัเดี(ยวเพิ(ม 
7.01.18-31.03.18 117,000.- 115,000.- 114,000.- 19,500.- 
1.04.18-31.05.18 109,000.- 107,000.- 106,000.- 19,500.- 
1.06.18-15.06.18 111,000.- 108,500.- 108,000.- 19,500.- 
16.06.18-30.06.18 112,000.- 110,000.- 109,000.- 19,500.- 
1.07.18-31.07.18 121,000.- 119,000.- 118,000.- 26,000.- 
1.08.18-30.09.18 125,000.- 123,000.- 122,500.- 26,000.- 
1.10.18-31.10.18 121,000.- 119,000.- 118,000.- 26,000 
1.11.18-15.12.18 116,000.- 113,500.- 113,000.- 19,500.- 
16.12.18-31.12.18 124,000.- 122,000.- 121,000.- 27,000.- 
อตัรคา่บรกิารน̂ีรวม 

1. คา่อาหาร คา่ที(พกั ตามรายการ 

2. คา่วซ่ีาเขา้ประเทศ เคนยา่ 

วนัที>เจด็          มาไซมารา่ – ไนโรบ ี– ดไูบ 
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3. ประกนัเดนิทางต่างประเทศ คุม้ครองอุบตัเิหตุ 5,000,000 คุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล 5,000,000 ความ

คุม้ครองอื(นๆ ใหเ้ป็นไปตาม  เงื(อนไขแหง่กรมธรรมข์องบรษิทัรบัประกนัภยั 

อตัราคาบรกิารน̂ีไมร่วม 

1. คา่ตั 8วเครื(องบนิ ไป-กลบั ชัน̂ทศันาจร 

2. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง 

3. คา่เครื(องดื(มทกุชนิด และคา่ใชจ้า่ยอื(นๆ เชน่ คา่โทรศพัทท์างไกล 

4. คา่ฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง 

5. คา่น̂ําหนกักระเป๋า ที(เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 

 

การสาํรองที(นั (ง 

- กรณุาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนออกเดนิทางพรอ้มเงนิมดัจาํ 50,000 บาท 

การยกเลกิ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิมดัจาํทัง̂หมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึน̂จรงิ 

- กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 60-36 วนั มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 10% ของราคาทวัร ์

- กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 35-14 วนั มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 25% ของราคาทวัร ์

- กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 -7 วนั มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 50% ของราคาทวัร ์

- กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 

       ใบอนุญาตประกอบธรุกจินําเที(ยวเลขที( 11/08628 

 

 

 

 

 


