
ซาฟารีที่แทนซาเนีย เคนย่า  |  1 

 

 
 
 

 

ชัยทัวร์ 

ซาฟารีทีแ่ทนซาเนีย เคนย่า 

                           

                                                                                                                                                       ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดินทาง :  พฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม – เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 (10 วัน) 

ชัยทัวร์  



ซาฟารีที่แทนซาเนีย เคนย่า  |  2 

   1. พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563                           กรุงเทพฯ   

                                           มัสกัต – ซูร์  

 

 
 
23.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินเคนย่า (Row W)  ประตทูางเขา้ที่ 10 

    เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวก 
 

2. ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563                          ไนโรบี – โกรงโงโร     

 

01.20 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  KQ 887 (8.50 ชม. / Dinner, Breakfast) 
06.10 น.  ถึง กรุงไนโรบี (Nairobi) พกัเปล่ียนอิรยิาบทและเปล่ียนเครื่อง  
08.30 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  KQ 6722 (1 ชม. / Snack) 
09.30 น.  ถึง สนามบนิคีลีมนัจาโร แทนซาเนีย (Tanzania) ผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
ออกเดินทางสู่ เมืองอารูชา (Arusha) เมืองเอกอนัดบั 3 ของแทนซาเนยี ที่มีพลอยแทนซาไนท ์(Tanzanite) อญัมณีขึน้ชื่อของที่นี่ 
และยงัเป็นท่ีมาของชื่อประเทศดว้ย 

อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม Coffee Lodge 

เดินทางสู่ เขตสงวนพันธุส์ัตวป่์าโกรงโงโร (Ngorongoro Conservation Area) โดยรถ 4WD แบบตะลยุซาฟารี เพราะ 
หลงัคารถสามารถยกสงู เพื่อเพิ่มรสชาติการชมสตัวป่์าและถ่ายรูป ถึงแหล่งสงวนพนัธุส์ตัวป่์า บรเิวณภมูิประเทศแถบนีม้ี 
ความแปลกและพิเศษไม่เหมือนใครเพราะนอกจากทุ่งหญา้แลว้ ยงัประกอบดว้ยภเูขาไฟท่ีดบัสนิท ทรงแหลมตัง้เด่นอยู่ 
หลายลกู ภเูขาไฟโกรงโงโรตัง้อยู่ระหว่างเซเรนเกติและทะเลสาบมนัยารา มีปากปล่องขนาดใหญ่ที่สดุลกึกว่า 610 เมตร  
พืน้ท่ีภายในกวา้ง 250 ตารางกิโลเมตร นกัธรณีวิทยากล่าวว่าเมื่อกว่า 3 ลา้นปีก่อนภเูขาไฟลกูนีท้รุดตวัลงจนกลายเป็น 
แอ่งขนาดมหึมา สรา้งพืน้ท่ีที่อดุมสมบรูณท์ี่สดุอีกของประเทศแทนซาเนีย เป็นผลใหส้ตัวม์ากมายหากินในพืน้ท่ีบรเิวณนี ้

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    NGORONGORO SERENA LODGE   หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 
 

 

3. เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563                          โกรงโงโร – เซเรนเกติ  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

Morning Game Drive น าทา่นชมสตัวต์า่งๆ บรเิวณปากปล่องภเูขาไฟโกรงโงโร ซึ่งมีสตัวต์า่งๆ แพรพ่นัธุแ์ละอาศยัอยู่มากมาย 

อาหารกลางวนัแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเที่ยวในอทุยาน 

 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
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ออกเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ (Serengeti National Park) ทุ่งสรรพสตัวแ์หง่อฟัรกิาตะวนัออกเป็นอทุยานท่ี 
กวา้งใหญ่ไพศาลที่สดุของแทนซาเนีย มเีนือ้ที่ครอบคลมุถึง 14,763 ตารางกิโลเมตร กลา่วไดว้่าเป็นอทุยานท่ียิง่ใหญ่ที่สดุในโลก 
และถือเป็นหนึ่งในมรดกโลก (World Heritage) เพราะชกุชมุไปดว้ยสตัวส์ารพดัชนดิ นบัตัง้แต่สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมที่มกีวา่  
415 ประเภท จากหนแูคระตวัจิ๋วไปจนถึงชา้งอฟัรกิาที่เป็นสตัวบ์กใหญ่ที่สดุในโลก มีงอูย่างนอ้ย 130 ชนิด สตัวเ์ลือ้ยคลานกว่า 
168 ชนิด ปลาน า้จืดเกิน 1,000 ชนิด แลว้ก็ปักษานานาพนัธุอ์ีก 1,500 ชนดิ รวมถงึนกใหญ่ที่สดุในโลกคือ นกกระจอกเทศ  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    MELIA SERENGETI LODGE    หรือเทียบเท่า    (พกั 2 คืน) 

 

 

 

 

 

 
 

4. อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563       อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ           
 
 

Morning Game Drive ยามเชา้ตรู่ ใหท้่านไดต้กัตวงความสขุจากดินแดนที่เต็มไปดว้ยเรื่องราวของชีวิตธรรมชาติ สดุสมดงัความ
ตัง้ใจของท่านท่ีมาท่องเที่ยวในรูปแบบซาฟารีขนานแท ้ภมูิประเทศของอทุยานเป็นทุ่งกว้าง มีเนินเขาและกองหินโผล่ขึน้มาเหมือน
เกาะในทะเลทุ่งหญา้ ซึ่งเรียกตามแบบภาษาอฟัริกนัว่า กอปจิส (Kopjes) บรเิวณนีถื้อเป็นอาณาจกัรของสิงโตที่มีจ านวนมากที่สดุ
ของทวีป หากโชคดีอาจเห็นสิงโตนอนหลับในช่วงเชา้ เพราะธรรมชาติของสิงโตจะออกล่าเหยื่อตอนกลางคืนและนอนยาวกว่า  
12 ชั่วโมงในตอนเชา้ 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านออกชมสตัวต์า่งๆ ในทุง่หญา้อนักวา้งใหญ่ของเซเรนเกติ  

อาหารกลางวนัแบบกล่องท่ามกลางความสดใสของทุ่งหญา้สะวนันา 

น าท่านออกชมสตัวอี์กครัง้ในช่วงเย็น Evening Game Drive   

อาหารค ่าที่โรงแรม  
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5. จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563                      เซเรนเกติ – แอมโบเซอลี  
 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองอรูชา โดยสายการบินในประเทศ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านขา้มพรมแดนสู่เขตของประเทศเคนย่า จากนัน้เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี (Amboseli National Park) ซึ่งมี  
ภูเขาคีรีมันจาโร (Mount KIilimanjaro) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สงูที่สดุของทวปีอฟัรกิา ดว้ยความสงูตระหง่านเสียบเมฆถึง 5,895 เมตร  
จนไดฉ้ายาว่า มงกฎุน า้แข็งแห่งอฟัรกิา (The ice crown of Africa) และมีหิมะปกคลมุตลอดปีเป็นฉากหลงั 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    SATAO ELERAI AMBOSELI LODGE    หรือเทียบเท่า    (พกั 2 คืน) 

 

6. อังคารที่ 1 กันยายน 2563                     อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี  
 
 

Morning Game Drive ยามเชา้ตรู ่พาท่านส่องสตัวใ์นอทุยานท่ีมีชื่อเสียงที่สดุแห่งหน่ึงของเคนย่า ท่ีนี่จะเป็นจดุถ่ายรูปโคลงชา้งที่
สวยที่สดุเมื่อมีภเูขาคิรีมนัจาโรอนัยิ่งใหญ่เป็นฉากหลงั อทุยานแห่งนีม้ีความหลากหลายของภมูิประเทศ ตัง้แต่ พืน้ท่ีแหง้แลง้  
ทุ่งสะวนันา ไปจนถึงพืน้ท่ีชุ่มน า้ที่มีตน้ไมย้ืนตน้ แซมในเขตป่า จึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัวห์ลากหลายสายพนัธุด์ว้ย 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ผ่อนคลายอิรยิาบทสบายๆ นั่งอ่านหนงัสือ หรือว่ายน า้ในสระท่ีมีภเูขาคิรีมนัจาโรเป็นฉากหลงั 

อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 

Late Afternoon Game Drive อีกครัง้เพื่อเป็นประสบการณใ์หจ้ดจ าไม่รูลื้ม  

อาหารค ่าที่โรงแรม 
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7. พุธที่ 2 กันยายน 2563                  แอมโบเซอลี - มาไซมารา    
 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่สนามบินเซโรเนรา (Seronera Airstrip) เพื่อเขา้สู่อทุยานแห่งชาติมาไซมารา 

อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 

Late Afternoon Game Drive ที่ อุทยานแห่งชาติมาไซมารา (Masai Mara National Park) ที่นี่ท่านจะได้มี โอกาสเห็น  
BIG FIVE อันประกอบดว้ย สิงโต ควายป่า ชา้วอัฟริกัน แรดด า และ เสือดาว นอกจากนี ้ยังมีสัตวน์้อยใหญ่อื่นๆ อีกมากมาย  
อาทิ อิมพาล่า ยีราฟ กาเซล ไวดเ์ดอบีส พรอ้มทั้งทิวทัศนท์ี่งดงามในแบบฉบับของทุ่งหญ้าสะวันนาของอัฟริกาตลอดทาง ที่มี
ชื่อเสียงกอ้งโลก เป็น 1 ใน 3 ของทุ่งหญา้ที่ใหญ่ที่สดุในอฟัริกา  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    MARA SERENA LODGE    หรือเทียบเท่า   (พกั 2 คืน) 

 

 

 

 

 

 
 

8. พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563               อุทยานแห่งชาติมาไซมารา    
 
 

Morning Game Drive ที่นี่ท่านจะไดม้ีโอกาสเห็น BIG FIVE อันประกอบดว้ย สิงโต ควายป่า ชา้วอัฟริกัน แรดด า และ เสือดาว 
นอกจากนี ้ยงัมีสตัวน์อ้ยใหญ่อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ อิมพาล่า ยีราฟ กาเซล วายดเ์ดอรบ์ีส พรอ้มทัง้ทิวทศันท์ี่งดงามในแบบฉบบั
ของทุ่งหญา้สะวนันาของอฟัรกิาตลอดทาง ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก เป็น 1 ใน 3 ของทุ่งหญา้ที่ใหญ่ที่สดุในอฟัรกิา 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ผ่อนคลายอิรยิาบทสบายๆ นั่งอ่านหนงัสือ หรือว่ายน า้ในสระท่ีมีภเูขาคิรีมนัจาโรเป็นฉากหลงั 

อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 

Late Afternoon Game Drive อีกครัง้เพื่อเป็นประสบการณใ์หจ้ดจ าไม่รูลื้ม  

อาหารค ่าที่โรงแรม 
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9. ศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563            มาไซมารา – ไนโรบี – กรุงเทพฯ    
 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่สนามบินมาไซมารา (Masaimara Airstrip) เพื่อกลบัสู่กรุงไนโรบี  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ที่ท  าจากวสัดพุืน้เมืองจากชาวพืน้เมืองเคนย่า เก็บเป็นท่ีระลกึของการมาเยือนในครัง้นี ้ 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร เดินทางสู่สนามบิน 

23.59 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  KQ 886 (9.31 ชม. / Dinner, Breakfast) 
 

10. เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563                             กรุงเทพฯ  
 

13.30 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อัตราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผูเ้ดินทางไม่ต  ่ากว่า 10 ท่าน)  226,900.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ  31,000.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินเคนย่า (KQ) 
  28 AUG KQ 887    BKK – NBO 01.20 – 06.10 
  28 AUG KQ 6722   NBO – JRO 08.30 – 09.30 

    04 SEP KQ 886    NBO – BKK 23.59 – 13.30+1 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ท่ี 41,000.-บาท ถึง 47,000.-บาท 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 69,000.-บาท ถึง 80,000.-บาท 

 

อตัรานีร้วม 
 

1. สายการบินในประเทศ (เครื่องบนิเล็ก) 
2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
3. น าเที่ยวโดย รถ 4WD  2 คนั  (คนัละ 5 – 6 ท่าน)   
4. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ  
5. ค่าวซี่าแทนซาเนีย และ เคนย่า  
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ 
7. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั)  
8. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 1,500,000 บาท 

- ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุม้ครอง  50% จากวงเงินขา้งตน้ 
9. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัรด์แูลท่านตลอดการเดินทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
 

  1.   ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินเคนย่า 
        2.   ค่าหนงัสือเดินทาง และค่าฉีดวคัซีนไขเ้หลือง 
        3.   ค่าใชจ้่ายส่วนตวัตา่ง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพเิศษ ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 
 

สำรองการเดนิทาง 

มดัจ าท่านละ 50,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายใุชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้ทางบรษิัทฯสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามที่เกิดขึน้จรงิ 
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เอกสารการยืน่วซีา่ 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือไมต่  ่ากว่า 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ชื่อ และที่อยู่ของสถานท่ีท างาน ส าหรบักรอกขอ้มลูใน Application Form 

หมายเหต ุ ผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งฉีดวคัซีนไขเ้หลืองก่อนเดินทาง 10 วนั  
   
 
 

 
 
 

ติดตอ่  :    ซงั  /  ไปร์ท      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123 , 124                  

               Line ID : @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

