• พิเศษ ชมหมูบ
่ ้าน ชนเผ่ามาไซ ชมวิถช
ี วิ ต
ี ผู ้คนการเต ้นกระโดดหรืออาดูมู
ื่ ทีส
• CARNIVORE ร ้านทีม
่ ช
ี อ
่ ด
ุ ของเคนย่า ซงึ่ เป็ นหนึง่ ใน 50 ภัตตาคารทีไ่ ด ้รับ
การโหวตว่า อร่อย และดีทส
ี่ ด
ุ ในโลก พิเศษ อาหารไทย
ิ โปทีอ
ั อยูใ่ นทะเลสาบ
• ล่องเรือในทะเลสาบ ชมฝูงฮป
่ าศย
• อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 2 คืน 1 ใน 7 สงิ่ มหัศจรรย์เชงิ ธรรมชาติของโลก
้ เสอ
ื ดาว ควายป่ า และแรด
• ล่าหาบิ๊ กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5”สงิ โต ชาง
• พัก 1 คืนทีไ่ นโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า
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วันที่หนึ่ง/
สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์
Q สายการบินเอทิฮดั เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รอทาการเช็คอินกรุ ณาสังเกตุป้าย JAMBO KENYA
วันที่สอง/
สุ วรรณภูมิ – อาบูดาบี – ไนโรบี - ทะเลสาบอิเลเม้ นท์ ไตต้ า
02.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY407 BKKAUH 02.10-05.40 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวสี ่วนตัว
05.40 น. ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่ องบินไปเคนย่า เที่ยวบิน EY641 AUHNBO 08.55-13.00
13.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติกรุ งไนโรบี ทาการผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า Lake Elementaita เป็ นทะเลสาบที่อยูร่ ะหว่างทะเลสาบ
นากูรู โดยนาท่านขับรถผ่านเมืองไนโรบีสู่หูบเขารี ฟ (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
บ่าย
อิสระชม นกฟลามิงโก้สีชมพู ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า หรื อทะเลสาบสีชมพู ตั้งอยูใ่ นเขตที่ราบสูง
1,754 เมตรจากระดับน้ าทะเล และอยูห่ ุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า ซึ่งเป็ นทะเลสาบน้ าเค็ม ที่มี
ขนาดกว้างและค่อนข้างตื้น เป็ นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เต็มไปด้วยแร่ ธาตุและสาหร่ ายสีน้ าเงินแกม
เขียว ของโปรดปรานโดยเฉพาะนกฟลามิงโก้สีชมพูจานวนมหาศาล หากมองจากมุมสูง หรื อไกลๆ
จะเห็นทะเลสาบเป็ นสีชมพู นอกจากนั้นรอบชายฝั่งทะเลสาบยังเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของนกชนิด
ต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็ นแหล่งดูนกที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก และทะเลสาบ
แห่งนี้ยงั มรโลกเชิงธรรมชาติอีกด้วย
ค่า
 รับประทานอาหารค่า
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย SENTRIM ELEMENTAITA LODGE หรื อเทียบเท่า

2

วันที่สาม/
เช้า

เที่ยง
16.00 น.

เย็น

ไนวาชา –มาไซมาร่ า
 รับประทานอาหารเช้า – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ระยะทาง 90 กม.ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช.ม ชมทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ทะเลสาบน้ าจืด ที่ต้งั อยูบ่ นระดับความสูง
1,884 เมตร (6,180 ฟุต) เป็ น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน้ าจืดในเคนย่า มีพ้นื ที่ครอบคลุม 139 ตาราง
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าที่มีมากกว่า 400 ชนิด แต่ที่มีจานวนมาก
ที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็ นฝูงฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) ที่มาอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่ง
มีจานวนมากกว่า 1,000 ตัว นอกจากนี้ ยังมีนกชนิดต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด นาท่านล่องเรื อใน
ทะเลสาบ ชมฝูงฮิปโปที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบประมาณ 1 ชัว่ โมง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ า เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์เชิงธรรมชาติของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่บริ เวณทุ่งหญ้าสะวันน่าให้มองล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5” นักท่องเที่ยวที่รัก
การผจญภัย การท่องซาฟารี ในแอฟริ กาคงเป็ นหนึ่งในความฝันสูงสุดของการเดินทาง แต่ปัจจุบนั นี้
มิได้มีเพียงแอฟริ กาเท่านั้น ที่มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบซาฟารี เพราะยังมีอีกหลายพืน้ ที่
ในโลก ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ และยังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าอันอุดมเมื่อเอ่ยถึง The
Big 5 หรื อ 5 ผูย้ ง่ิ ใหญ่ แห่ งแอฟริ กานัน่ หมายถึง สิงโต ช้างแอฟริ กนั เสือดาว ควายป่ า และแรด
เหล่าสัตว์ที่เป็ นอันตรายอย่างยิง่ สัตว์เหล่านี้ยงั คงเป็ นที่นิยมสาหรับนักผจญภัย
 รับประทานอาหารค่า
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรื อเทียบเท่า

3

วันที่สี่/
เช้า

มาไซมาร่ า - ล่ าหาบิ๊กไฟว์ - หมุ่บ้านชนเผ่ ามาไซ
 รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่บริ เวณทุ่งหญ้าสะวันน่าให้มองล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5” นาท่านเดินทางสู่
สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทาสารคดีและผูท้ ี่สนใจทัว่ โลก เพือ่ พบกับ The Great Migrations สัตว์ป่า
ชนิดต่างๆนับล้านๆตัว อพยพมาจาก แถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติ ของประเทศ แทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซ
มาร่ า โดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ ามารา The Big 5 หรื อ 5 ผูย้ งิ่ ใหญ่ แห่งแอฟริ กานัน่ หมายถึง สิงโต
ช้างแอฟริ กนั เสือดาว ควายป่ า และแรด เหล่าสัตว์ที่เป็ นอันตรายอย่างยิง่ สัตว์เหล่านี้ยงั คงเป็ นที่นิยม
สาหรับนักผจญภัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค
บ่าย พิเศษ นาท่านชมหมู่บา้ น ชนเผ่ามาไซ ชมวิถีชิวตี ผูค้ น,วัฒนธรรมและการเต้นกระโดดหรื ออาดูมู คือ
การวัดทักษะของนักรบที่จะก้าวขึ้นมาเป็ นหัวหน้า ซึ่งใครที่กระโดดได้สูงที่สุด ก็จะได้รับการคัดเลือก
เย็น  รับประทานอาหารค่า
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรื อเทียบเท่า
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วันที่ห้า/
มาไซมาร่ า – ไนโรบี - ศูนย์ อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
Optional ทัวร์เสริ มซื้อเพิม่ แนะนานัง่ บอลลูน สัมผัสกับการท่องซาฟารี เหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอัน
แสนสดชื่น บนบอลลูน ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของป่ ามาไซ
มาร่ า แบบ 360 องศา ชมความงดงามของทุ่งหญ้าสะวันน่าที่มีฝงู สัตว์จากมุมสูง ใช้เวลาอยูบ่ นบอลลูน
ประมาณ 1 ช.ม ท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรกัปตันของท่านพร้อมดื่มแชมเปญร่ วมกัน ซึ่งการนัง่
บอลลูนที่ติดอันดับของโลกที่ไม่ควรพลาด ค่าบอลลูน 450USD/ท่าน
นาท่านเดินทางกลับสู่ไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) อิสระชมวิวทั้ง 2 ข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร CARNIVORE ร้านหนึ่งที่มีชื่อที่สุดของเคนย่าเรื่ องเนื้อย่าง
เสริ ฟเนื้อสัตว์ป่า อาหารมื้อพิเศษแบบบาร์บีคิวสไตส์แอฟริ กนั ซึ่งเป็ นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการ
โหวตว่า อร่ อย และดีที่สุดในโลก ให้ท่านได้ลิ้มลอง เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศที่พลาดไม่ได้
บ่าย จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พนั ธุย์ รี าฟ (GIRAFFE CENTER) เป็ นศูนย์อนุรักษ์ยรี าฟพันธุร์ อทไชล
(Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็ นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟ และสัมผัสอย่าง
ใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตามอัธยาศัย นาท่านผ่านชมตัวเมือง
ไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เป็ นเมืองที่ทนั สมัย งดงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยด้วยผังเมืองที่ดี
ที่สุดในอัฟริ กาตะวันออก นาท่านไปช้อปปิ้ ง ณ ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมือง
เย็น  รับประทานอาหารค่า ภัตราคารอาหารไทย
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย THE SAROVA STANLEY HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที่หก/
สุ วรรณภูมิ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม พิพธิ ภัณฑ์หญิงเหล็ก คาเรน บลิคเซ่น ชาว เดนมาร์ก ผูม้ าลงทุนทาไร่ กาแฟที่นี่ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และสร้างตานานรักอมตะ จนฮอลลีวดู๊ นาไปสร้างภาพยนตร์เรื่ อง “OUT OF
AFRICA” เมื่อได้เวลาอันควรนาท่านเดินทางสู่ บินนานาชาติไนโรบีเพือ
่ เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
14.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY642 NBOAUH 14.10-2020 เพือ่ แวะเปลี่ยนเครื่ องที่อาบูดาบี
20.20 น. ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่ องบินกลับสู่ประเทศไทย
23.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY406 AUHBKK 23.30-09.10
**หมายเหตุ** รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นเพียงให้ประกอบเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ ทั้งนี้สถานที่จริ งจะเป็ นเหมือน
รู ปหรื อไม่ข้ นึ กับสภาพอากาศ การเที่ยวแบบธรรมชาติและสัตว์ป่า ไม่สามารถกาหนดได้
วันที่เจ็ด/
สุ วรรณภูมิ
09.10 น.
เดินถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**************************

กาหนดการเดินทางปี 60
24 -30 ก.ค
7 - 13 ส.ค
11-17 ก.ย / 25 ก.ย – 1 ต.ค

ราคา/ท่ าน/ห้ องพักคู่
59,900
63,900
65,900

พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่
6,000
6,000
6,000

*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวร์น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินอิทิฮาด แอร์เวย์ (EY)
3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเคนย่า
4.ค่าที่พกั โรงแรม ตามที่ระบุในโปรแกรมหรื อเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
5.ค่าอาหารและเครื่ องน้ าดื่มตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ และน้ าดื่มระหว่างวัน ขวดเล็ก 2 ขวด/ท่าน/วัน
6.ค่าภาษีน้ ามันและสนามบินที่กรุ งเทพ และ เคนย่า
7.ค่ารถนาเที่ยวตามระบุในโปรแกรมตลอดทั้งทริ ป
8.ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
6

9.คนขับรถท้องถิ่นที่ชานาญเส้นทางเป็ นไกด์(พูดภาษาอังกฤษ)บริ การท่านตลอดการเดินทาง
10. หัวหน้าทัวร์ไทยดูแลคณะตลอดทริ ปในกรณีเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
11.ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะ
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1.ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม ทั้งระหว่างประเทศ และ ในประเทศ
2.ค่าหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด , ค่าอาหารและเครื่ องดื่มต่างๆ ที่นอกเหนือจากทัวร์
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
5.ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 650-700 บาท ต่อเข็ม ฉีดก่อนเดินทาง อย่างน้อย 10 วัน
6.ค่าทิปคนขับรถไกด์ ประมาณ 5-10 เหรี ยญสหรัฐต่อคนต่อวัน x 5 วัน
8.ค่าทิปคนยกกระกระเป๋ า 1-2 เหรี ยญสหรัฐต่อคน ( กรุ ณาเตรี ยมแบงค์ยอ่ ยล่วงหน้าสาหรับทิป)
หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรื อรายการอาหาร โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราาบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ นึ อยู่
ตามความเหมาะสม
3.เปลี่ยนรถตู ้ เป็ น Land Cruiser 4 ที่นงั่ จ่ายเพิม่ 7,000 บาท / ท่าน ได้ตอ้ งมีคนครบ 4 คน / 1 คัน
4.หากต้องการนัง่ เครื่ องบินจากไนโรบี-มาซามาร่ า จ่ายเพิม่ ขาละ 9,500 บาท/ท่าน/ขา
เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 5 ใบ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ เหลือง
การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริ กาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของ
ประเทศในแถบนั้น โดยต้องนาสาเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็น ไปขอรับบริ การ
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1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034 สามารถดูรายละเอียดและทานัดหมาย
online ได้ที่ www.thaitravelclinic.com/th
2. คลินิกเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161
3. สถาบันบาราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430
4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรื อ
กรุ งเทพ(คลองเตย) ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรื อสงขลา ฯลฯ
ข้ อควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีนไข้ เหลือง
1. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. ควรตรวจสอบว่ามีขอ้ ห้ามหรื อข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนหรื อไม่ ถ้ามีหรื อไม่แน่ใจ ควรรี บปรึ กษา
แพทย์ อย่ารี บจ่ายเงินค่าเดินทางล่วงหน้า เพราะถ้าฉีดวัคซีนไม่ได้ อาจต้องยกเลิกการเดินทาง
3. ต้องนาสาเนาหนังสือเดินทาง ในวันพบแพทย์ มาเพือ่ ออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน
ราคาวัคซีน 650-700 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
**ทางหน่วยบริ การ จะให้เป็ นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย**
การสารองที่นั่ง
1. มัดจา ภายใน 2 วันทาการหลังการจอง พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง และชาระมัดจาเป็ นการยืนยันจองทัวร์
ภายใน 2 วันหลังจอง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 70 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อหักค่าใช้จ่ายในกรณี ที่ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสาย
การบิน หรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-60 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
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หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 20 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
หรื อผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทาง
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด โดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
2. บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทาง
การเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการบิน โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใด ๆ ตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่งของ
ห้ามนาเข้าประเทศ หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรื อ ด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผูโ้ ดยสารเอง รวมทั้งบริ ษทั ฯ จะ
ไม่รับ ผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
6. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับ
ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด , ตัว๋ กรุ๊ปต้องเดินทางไปกลับพร้อมกับคณะและไม่มีเงื่อนไขในการยกเลิก หรื อ Refund ใดๆ
7. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสียหาย หรื อสูญหาย ลืมสิ่งของ หรื อสาหรับกระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าใบเล็ก หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
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