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• พเิศษ ชมหมูบ่า้น ชนเผา่มาไซ ชมวถิชีวิตีผูค้นการเตน้กระโดดหรอือาดมู ู

• CARNIVORE รา้นทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของเคนยา่ ซึง่เป็นหนึง่ใน 50 ภัตตาคารทีไ่ดรั้บ

การโหวตวา่ อรอ่ย และดทีีส่ดุในโลก  

• อทุยานแหง่ชาตแิอมโบเซล ีเทอืกเขาคลิมิานจาโร ซึง่สงูทีส่ดูในทวปีแอฟรกิา 

• อทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ 2 คนื 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยเ์ชงิธรรมชาตขิองโลก 

• ลา่หาบิ๊กไฟว ์ “เกมลา่หา BIG 5”สงิโต ชา้ง เสอืดาว ควายป่า และแรด 

• พัก 1 คนืทีไ่นโรบ ีเมอืงหลวงของประเทศเคนยา่ 
 

วนัทีห่น่ึง/      สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ 
Q สายการบินเอทิฮดั เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รอท าการเช็คอินกรุณาสังเกตุป้าย KARIBU KENYA 
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วนัทีส่อง/                       สุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – ไนโรบี – อุทยานแห่งชาติแอมโบเซล ี  

02.10 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY407 BKKAUH 02.10-05.40  เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวส่ีวนตวั 
05.40 น.    ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปล่ียนเคร่ืองบินไปเคนยา่ เท่ียวบิน EY641 AUHNBO 08.55-13.00 
13.00 น.    ถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ท าการผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ 

     ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) 

   เยน็              รับประทานอาหารค ่า 

                 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั AMBOSELI SOPA LODGE หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่าม/                      อุทยานแห่งชาติแอมโบเซล ี– ไนโรบี –มื้อค ่าคานิวอล  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 

น าท่านสู่ตะลุยท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญา้สะวนัน่า ฉากหลงัเป็นยอดเขาคิลิมนัจาโร ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด

ในแอฟริกาจากนั้นท่องซาฟารี ชมสัตวใ์น อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี (Amboseli National Park) ตั้งอยู่

ติดกบัชายแดนของประเทศแทนซาเนีย ชมภูมิทศัน์ท่ีงดงามดว้ยฉากหลงัท่ีเป็นภาพ ของเทือกเขาคิลิ

มานจาโร ซ่ึงสูงท่ีสูดในทวปีแอฟริกาพร้อมทั้งมีหิมะปกคลุมอยูบ่นยอดเขา มีอาณาบริเวณทั้งหมด 392 

ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติแห่งน้ี เป็นแหล่งท่ีอยูข่อง สัตวป่์า นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นยรีาฟ ชา้ง

แอฟริกนั ลิงบาบูน สิงโต เสือชีตาห์ แรด มา้ลาย ไวด์เดอร์บีสท ์และสัตวป่์ามากมาย ซ่ึงท่านอาจจะได้

พบกบัเจา้ป่าทั้ง 5 หรือ “Big Five”  แรด ควายป่า ชา้งแอฟริกนั เสือดาวและสิงโต  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย  น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไนโรบี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม) 
ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร CARNIVORE ร้านท่ีมีช่ือท่ีสุดของเคนยา่เร่ืองเน้ือยา่ง 

เสริฟเน้ือสัตวป่์า อาหารม้ือพิเศษแบบบาร์บีคิวสไตส์แอฟริกนั  
              อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั SAROVA PANAFRIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี่/  อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า  -  หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 

ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า  เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เป็น 1 

ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยเ์ชิงธรรมชาติของโลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) โดยน าท่านขบัรถผา่น

เมืองไนโรบีสู่หูบเขารีฟ แวะถ่ายรูปชมววิจุดเร่ิมตน้เทือกเขารีฟท่ีทอดตวัยาว 9600 ก.ม สู่อิสราเอล   

     เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวนั 

     บ่าย           น าท่านชมหมู่บา้นชนเผา่มาไซ ชมวถีิชิวตีผูค้น,วฒันธรรมและการเตน้กระโดดหรืออาดูมู คือกาวดั 

    ทกัษะของนกัรบท่ีจะกา้วข้ึนมาเป็นหวัหนา้ ซ่ึงใครท่ีกระโดดไดสู้งท่ีสุด ก็จะไดรั้บการคดัเลือก 

   เยน็              รับประทานอาหารค ่า 

                 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห้่า/  มาไซมาร่า – ล่าหาบิ๊ก 5  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  
 น าท่านเดินทางสู่บริเวณทุ่งหญา้สะวนัน่าใหม้องล่าหาบ๊ิกไฟว ์ “เกมล่าหา BIG 5” นกัท่องเท่ียวท่ีรักการ

ผจญภยั การท่องซาฟารีในแอฟริกาคงเป็นหน่ึงในความฝันสูงสุดของการเดินทาง แต่ปัจจุบนัน้ีมิไดมี้

เพียงแอฟริกาเท่านั้น ท่ีมอบประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบซาฟารี เพราะยงัมีอีกหลายพื้นท่ีในโลก ท่ีมี

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าอนัอุดมเม่ือเอ่ยถึง The Big 5 หรือ 5 ผู ้

ยิง่ใหญ่ แห่งแอฟริกานัน่หมายถึง สิงโต ชา้งแอฟริกนั เสือดาว ควายป่า และแรด เหล่าสัตวท่ี์เป็น

อนัตรายอยา่งยิง่ สัตวเ์หล่าน้ียงัคงเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัผจญภยั  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สถานท่ียอดนิยมของนกัถ่ายท าสารคดีและผูท่ี้สนใจทัว่โลก เพื่อพบกบั The Great 

Migrations  สัตวป่์าชนิดต่างๆนบัลา้นๆตวั อพยพมาจาก แถบทุ่งหญา้เซเรงเกติ ของประเทศ 
แทนซาเนีย เขา้มาในเขตมาไซ มาร่า โดยเฉพาะการอพยพขา้มแม่น ้ามารา The Big 5 หรือ 5 ผูย้ิง่ใหญ่ 
แห่งแอฟริกานัน่หมายถึง สิงโต ชา้งแอฟริกนั เสือดาว ควายป่า และแรด เหล่าสัตวท่ี์เป็นอนัตรายอยา่ง
ยิง่ สัตวเ์หล่าน้ียงัคงเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัผจญภยั  

เยน็  รับประทานอาหารค ่า 

 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่ก/  ไนวาชา –มาไซมาร่า  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 

           Optional ทวัร์เสริมซ้ือเพิ่ม แนะน านัง่บอลลูน สัมผสักบัการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเชา้ตรู่ สูดอากาศอนั

แสนสดช่ืน บนบอลลูน ท่ามกลางทอ้งฟ้าท่ีเงียบสงบ ชมความงดงามอนักวา้งใหญ่ไพศาลของป่ามาไซ

มาร่า แบบ 360 องศา ชมความงดงามของทุ่งหญา้สะวนัน่าท่ีมีฝงูสัตวจ์ากมุมสูง ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลูน

ประมาณ 1 ช.ม ท่านจะไดใ้บประกาศนียบตัรกปัตนัของท่านพร้อมด่ืมแชมเปญร่วมกนั ซ่ึงการนัง่

บอลลูนท่ีติดอนัดบัของโลกท่ีไม่ควรพลาด ค่าบอลลูน 450USD/ท่าน กรุณาติดต่อไกด์ทอ้งถ่ิน 

  บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบนากูรู ตั้งอยูใ่นเขตท่ีราบสูง1,754 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และอยูหุ่บเขา

ใจกลางประเทศเคนยา่ ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าเคม็ ท่ีมีขนาดกวา้งและค่อนขา้งต้ืน เป็นแหล่งอาหารท่ี

สมบูรณ์ เตม็ไปดว้ยแร่ธาตุและสาหร่ายสีน ้าเงินแกมเขียว ของโปรดปรานโดยเฉพาะนกฟลามิงโกสี้

ชมพู นอกจากนั้นรอบชายฝ่ังทะเลสาบยงัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนกชนิดต่างๆ อีกมากกวา่ 400 สาย

พนัธ์ุ จึงถือเป็นแหล่งดูนกท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของโลก และทะเลสาบแห่งน้ียงัมรโลกเชิงธรรมชาติ 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า 

                 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั SAROVA WOODLANDS HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด/  นากูรู –สนามบินไนโรบี   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 

  น าท่านเดินทางกลบัสู่ไนโรบี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อิสระชมววิทั้ง 2 ขา้งทาง 
   เม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่บินนานาชาติไนโรบีเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

14.00 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY642 NBOAUH 14.10-2020  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีอาบูดาบี 
20.20 น.    ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปล่ียนเคร่ืองบินกลบัสู่ประเทศไทย 
23.30 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY406 AUHBKK 23.30-09.10   
**หมายเหตุ** รูปภาพในโปรแกรมเป็นเพียงใหป้ระกอบเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ทั้งน้ีสถานท่ีจริงจะเป็นเหมือน
รูปหรือไม่ข้ึนกบัสภาพอากาศ การเท่ียวแบบธรรมชาติและสัตวป่์า ไม่สามารถก าหนดได ้
วนัทีแ่ปด/                                            สุวรรณภูมิ  

09.10 น. เดินถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  
************************** 

ก าหนดการเดนิทางปี 62 ราคา/ท่าน/ห้องพกัคู่ พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 

3-10 ส.ค 69,900 9,500 
*หมายเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดั ของสายการบินอิทิฮาด แอร์เวย ์(EY)  
3.ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวประเทศเคนยา่ 
4.ค่าท่ีพกัโรงแรม ตามท่ีระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)   
5.ค่าอาหารและเคร่ืองน ้าด่ืมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ และน ้าด่ืมระหวา่งวนั ขวดเล็ก 2 ขวด/ท่าน/วนั 
6.ค่าภาษีน ้ามนัและสนามบินท่ีกรุงเทพ และ เคนยา่ 
7.ค่ารถน าเท่ียวตามระบุในโปรแกรมตลอดทั้งทริป (รถตู ้1 คนั / 5 ท่าน) 
   ในกรณีท่ีตอ้งการนัง่รถจีบ 1 คนั / 5 ท่าน เพิ่มเงินท่านละ 6,000 บาท 
8.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการ 
9.คนขบัรถทอ้งถ่ินท่ีช านาญเส้นทางเป็นไกด(์พูดภาษาองักฤษ)บริการท่านตลอดการเดินทาง 
10. หวัหนา้ทวัร์ไทยดูแลคณะตลอดทริปในกรณีเดินทาง 15 ท่านข้ึนไป 
11.ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1.ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ทั้งระหวา่งประเทศ และ ในประเทศ 
2.ค่าหนงัสือเดินทาง 
3.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด , ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากทวัร์ 
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %    และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
5.ค่าฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขเ้หลืองประมาณ 700-1,500 บาท ต่อเขม็ ฉีดก่อนเดินทาง อยา่งนอ้ย 10 วนั 
6.ค่าทิปคนขบัรถไกด ์ประมาณ 5-10 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวนั x 5 วนั 
8.ค่าทิปคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรียญสหรัฐต่อคน ( กรุณาเตรียมแบงคย์อ่ยล่วงหนา้ส าหรับทิป) 
 
หมายเหตุ 
1.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราาบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
ตามความเหมาะสม   
3.เปล่ียนรถตู ้เป็น Land Cruiser 5 ท่ีนัง่ จ่ายเพิ่ม 6,000 บาท / ท่าน ไดต้อ้งมีคนครบ 5 คน / 1 คนั 
4.หากตอ้งการนัง่เคร่ืองบินจากไนโรบี-มาซามาร่า จ่ายเพิ่มขาละ 9,500 บาท/ท่าน/ขา 
 
 
เอกสารในการย่ืนวซ่ีา (เพ่ือความสะดวกบริษัทฯ จะท า Online Visa) 
1. แสกนสีหรือถ่ายรูปชดัเจนหนา้หนงัสือเดินทาง มีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายขนาดสีขนาดใดก็ได ้พื้นหลงัสีขาว แสกนสีหรือถ่ายรูปชดัแจน  
3. ขอทราบขอ้มูลเพิ่มเตม็เพื่อกรอกในแบบฟอร์ม 
- ช่ือพอ่-แม่ ภาษาองักฤษ / รายละเอียดบา้นเลขท่ีท่ีอาศยั  
- ประวติัการเดินทาง 3 เดือนท่ีผา่นมา ระบุวนัท่ีเดินทางไปกลบัและช่ือประเทศ 
ส่งเอกสารทั้ง ขอ้ 1-2 ใหท้างไลน์หรือทางอีเมล์ พร้อมแจง้รายละเอียดขอ้ 3 
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การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลือง  
การไปเท่ียวประเทศในทวปีแอฟริกาจะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลืองก่อนเดินทางตามกฎการเขา้เมืองของ
ประเทศในแถบนั้น โดยตอ้งน าส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและลายเซ็น ไปขอรับบริการ 
1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเท่ียวและการเดินทาง (คลินิกนกัท่องเท่ียว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034   
2. คลินิกเสริมสร้างภูมิคุม้กนัและอายรุศาสตร์การท่องเท่ียว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161 
3. สถาบนับ าราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430 
4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต 
 
ข้อควรรู้ก่อนฉีดวคัซีนไข้เหลือง 

1. ตอ้งฉีดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
2. ควรตรวจสอบวา่มีขอ้หา้มหรือขอ้ควรระวงัในการฉีดวคัซีนหรือไม่ ถา้มีหรือไม่แน่ใจ ควรรีบปรึกษา

แพทย ์อยา่รีบจ่ายเงินค่าเดินทางล่วงหนา้ เพราะถา้ฉีดวคัซีนไม่ได ้อาจตอ้งยกเลิกการเดินทาง 
3. ตอ้งน าส าเนาหนงัสือเดินทาง ในวนัพบแพทย ์มาเพื่อออกสมุดรับรองการฉีดวคัซีน  

 ราคาวคัซีน 700-1,500 บาทต่อเขม็ การฉีดวคัซีนคร้ังหน่ึงจะมีระยะป้องกนัโรคไขเ้หลืองได ้ตลอดชีพ 
**ทางหน่วยบริการ จะใหเ้ป็นหนงัสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซ่ึงผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติดตวัไปดว้ย** 
 
 
การส ารองทีน่ั่ง 
1. มดัจ า 10,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง และช าระมดัจ าเป็นการยนืยนัจองทวัร์ภายใน 3 วนัหลงัจอง  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 70 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด หรือหกัค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสาย
การบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-60 วนัข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
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หมายเหตุ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 20 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 
หรือผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาของทางสถานทูต ไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด โดยหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ  
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุ
จ าเป็นสุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้โดยบริษทั ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
2. บริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน การจลาจล ภยัธรรมชาติ ความไม่สงบทาง
การเมือง การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน โดยถือผลประโยชน์ของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของ
หา้มน าเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
5. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษทั ฯ จะ
ไม่รับ ผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
6. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด , ตัว๋กรุ๊ปตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกบัคณะและไม่มีเง่ือนไขในการยกเลิก หรือ Refund ใดๆ 
7. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ลืมส่ิงของ หรือส าหรับกระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการเดินทาง 
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