
 
  

 

 



 
  

 

 
 



 
  

 

รายการท่องเที่ยว 
วนัที่-1 กรุงเทพฯ - - - 

22.30 น. คณะพบกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู ประตูทางเขา้หมายเลข 9-10 เพ่ือทําการตรวจบตัร
โดยสารท่ี เคาทเ์ตอร ์ สายการบินเคนย่า แถว W โดยเจา้หนา้ของบริษทัคอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

 

วนัที่-2  (เคนยา) ไนโรบี – (แทนซาเนีย) คิริมานจาโร - อทุยานแหง่ชาติโงโรโงโร่   - L D
01.20น.  ออกเดินทางไป ไนโรบี ประเทศเคนยา โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ 887 
06.10น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี (Jomo Kenyatta International Airport ) 

เมืองหลวงของสาธารณรฐัเคนยาเพื่อตอ่เคร่ือง 
****** เวลาทอ้งถิน่ที่เคนย่าชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง **** 

08.50น.  นําท่านเดินทางตอ่สู่ คิลิมนัจาโร ประเทศแทนซาเนีย โดยสายการบินเคนย่าแอร ์
เวย ์ เที่ยวบินที่ KQ 6722      

09.50น.  เดินทางถึง สนามบินคิลิมานจาโร (KILIMANJARO AIRPPORT)  ประเทศแทนซาเนีย 
ประเทศแทนซาเนียหลงัจากนําทา่นทาํวีซา่หนา้ดา่น (VISA ON ARRIVAL) ผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ออกเดินทางโดยรถตูสํ้าหรบัท่องซาฟารีคนัละ 6 คน      
ใหท้่านไดช้มวิวจากหน้าต่างทุกที่นั่ง นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโงโรโงโร่ 
(Ngorongoro National Park) ระยะทาง250 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 
ชม.ตัง้อยู่ในเมืองอรุชา (ARUSHA) ซึง่ถือไดว้่าเป็นเมืองตน้ทางของการท่องเท่ียวซาฟารีใน
ประเทศแทนซาเนีย ซึง่เป็นมรดกโลกของประเทศแทนซาเนียในปี ค.ศ. 1975 ไดท้่องทุ่งสะวนั
น่าท่ีเต็มไป ดว้ยสตัวป่์ามากกว่า 30,000 ตวัท่ีอาศยัอยู่ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไวลเดอร ์
บิสต ์ ควายป่า ชา้ง แรด มา้ลาย หรือ ฝูงกวาง ยีราฟแสนสวยท่ีมีลายแตกต่างกนัไปในแต่
ละสายพนัธุ ์  

  นําทา่นเชค็อินเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั NGORONGORO SOPA  LODGE หรือระดบัเทียบเทา่ 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ARUSHA COFFEE LODGE  
จากนัน้  นําท่านออก ชมสตัวบ์ริเวณขอบภูเขาไฟโงโรโกโร ซึง่ก่อนเกิดการระเบิดเม่ือหลายลา้นปี

ก่อน เป็นภูเขาลูกโดดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ไดเ้กิดการระเบิดและยุบตวัลงไป นําท่านเท่ียวชม
บริเวณขอบดา้นบนของภเูขาไฟ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก นกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ที่พกั และอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

ที่พกั ณ NGORNGORO SOPA LODGE หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่-3 (แทนซาเนีย) ปากปล่องภูเขาไฟโงโรโงโร่ - อทุยานแหง่ชาติเซเรนเกติ B L D
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์ 
จากนัน้ นําท่านออกทําเกมไดรฟ์ (Game Drive) 4 Wheel Drive  เพ่ือดูสตัวท่ี์อุทยาน

แห่งชาติ โง โรโงโร่ ปากปล่องภเูขาไฟโงรงโกโร (Ngorongoro Crater) เป็นปล่องภเูขา



 
  

 

ไฟท่ีดบัแลว้ ถูกยกย่องใหเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกความลึกกวา่ 610 เมตร จาก
บริเวณดา้นบนซึง่เกิดจากการระเบิดเม่ือหลายลา้นปีก่อน  จดัเป็นปล่องภูเขาไฟขนาดมหึมาท่ี
ลึกและกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลกรฐับาลแทนซาเนียไดจ้ดัใหเ้ป็นพืน้ท่ีอนุรกัษพ์นัธส์ตัวป่์า  สวยงาม
มากจนไดร้บัสมญานามวา่ “สวนอเิดนแห่งอฟัริกา” ทอ่งชมชวิีตสตัวป่์านานาชนิด 

  นําท่านนั่งรถ ที่จะนําท่านสู่ ลงไปภายในเกรเตอร ์ ปากปล่องภูเขาไฟเก่าแก่ (ดบัแลว้) 
เป็นบริเวณท่ีราบอนักวา้งใหญ่ไพศาล ชมสตัวป่์านานาชนิดท่ีไม่มีการอพยพยา้ยถ่ินฐานไปท่ี
ไหน เพ่ือหาแหล่งนํ้า แต่สตัวป่์าของเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าโงรงโกโรจะอาศยัอยู่ท่ีน่ีตลอดทัง้ปี 
นําท่านชมสตัวย์ามเชา้เพ่ือใหท้่านไดพ้บเห็นสตัวบ์างชนิดท่ีออกหาอาหารตอนเชา้ และสตัวท่ี์
กลบัมาจากการล่าเหย่ือตอนกลางคืน ซึง่ท่านมีโอกาสจะไดพ้บเห็น ชา้ง ควายป่า มา้ลาย 
ยีราฟ อิมพาลา่ ฮิปโป ไวเดอรบี์ส ฯลฯ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก (HOTEL LUNCH BOX) 

 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เซเรนเกติ (Serengeti National Park) ระยะทาง 170กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เสน้ทางการเดินทางไปยงัอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ เป็น
ถนนลูกรงัซึง่มีผิวการจราจรท่ีขรุขระ ทําใหไ้ม่สามารถใชค้วามเร็วไดม้ากนัก จึงทําใหใ้ช ้  
เวลานานในการเดินทาง แตจ่ะมีการแวะพกัใหเ้ขา้หอ้งนํ้าเป็นระยะ** ซึง่เกิดจากการระเบิดและ
ยุบตวั  ลงเม่ือสองลา้นปีก่อน มีพืน้ท่ีถึง 260 ตารางกิโลเมตร และมีความสูงกว่า 1,800 
เมตรเหนือระดบันํ้าทะเลและลอ้มรอบดว้ยสนัเขาท่ีเปรียบเสมือนกําแพงธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่
อาศยัของสตัวป่์าตามธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณแ์ละหนาแน่นท่ีสุดในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะ
สิงโตท่ีมีมากกวา่ 



 
  

 

 
รอ้ยตวั สตัวต์ระกลูแอนทิโลปเชน่ ไวเดอรบี์ส กวางกาเซล ฝูงมา้ลาย ควายป่าและสตัวช์นิด
อื่นๆ อยู่รวมกนัอีกมากมายอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัวป่์าเยอะท่ีสุด 
กวา่  5 ลา้นตวั ซึง่ในแตล่ะปี ฝูงสตัวจ์าํนวนมหาศาลเหล่านี้จะทําการอพยพขา้มพรมแดนไป
มาระหวา่งอทุยานแหง่ชาติเซเรงเกติ ประเทศแทนซาเนียกบัอทุยานแห่งชาติมาไซมารา่ประเทศ
เคนยา่ (SERENGETI-MARA ECOSYSTEM) โดยการนําของฝูงไวลเ์ดอบีสทท่ี์มีมากกวา่สอง
ลา้นตวั มา้ลายกว่าสองแสนตวั กวางทอมสนักาเซลและแกรนทก์าเซลอีกคร่ึงลา้น ทําให ้   
เกิดเป็นการอพยพยา้ยถ่ินฐานของส่ิงมีชวิีตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีเรียกว่า Great Migration 
เป็นวฏัจกัรต่อเน่ืองกนัมายาวนาน และชว่งเวลาท่ีดีท่ีสุดสําหรบัการไปเยือนเซเรนเกติก็คือ
ในชว่งระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ท่ีท่านจะไดมี้โอกาสเจอกบัฝูงสตัวนั์บ
ลา้นๆตวั อพยพกลบัมาจากท่ีราบมาไซมารา่ จนกระทัง่เดินทางถึง อทุยานแหง่ชาติเซเรนเกติ 

จากนัน้ นําท่าน ทํากิจกรรมเกมไดรฟ์ (GAME DRIVE) น่ังรถเปิดประทุนส่องสตัวย์ามเย็น     
เพื่อคน้หา BIG 5 สตัวป่์ายิ่งใหญ่ นัน้ก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และชา้งป่า 
ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินสนุกสนานกบัการสอ่งสตัว ์ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรสูท่ี่พกั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมที่พกั และอิสระพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

ที่พกั ณ SERENGETI SERENA LODGE หรือระดบัเทียบเท่า 



 
  

 

วนัที่-4 (ประเทศแทนซาเนีย) อทุยานแหง่ชาติเซเรงเกติ – กิจกรรมเกมไดรฟ์ (เตม็วนั)     B L D
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ นําท่านออก ทําเกมไดรฟ์(Game Drive) แบบเต็มวนั ใหท้่านไดส้มัผสักบัวิถีชวิีตความเป็นอยู่ของสตัวป่์าท่ี

อาศยัอยู่ในอทุยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Serengeti National Park)  และดื่มดํ่ากบับรรยากาศแห่งทอ้งทุ่งหญา้สะวนั
นาอนัย่ิงใหญ่ระดบัโลกใหไ้ดม้ากท่ีสดุ นําท่านออกตะลุยทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ อนัเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัวป่์านอ้ย
ใหญ่นานาชนิดนับลา้นๆตวั หากินกนัอย่างอิสรเสรี อาทิ ชา้งป่า มา้ลาย สิงโต ยีราฟ ฮิปโป กาเซลล ์ และอื่นๆ
อีก  มากมาย นําท่านตระเวนชมสตัวต์า่งๆเพ่ือตามลา่หาเหลา่ BIG 5 และสมัผสัความย่ิงใหญ่ของอทุยานแห่งชาติ
เซเรนเกติ ท่ีมีชือ่เสียงท่ีสดุของแทนซาเนีย จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ปิกนิก (HOTEL LUNCH BOX)  

 
บ่าย  จากนัน้นําท่านออกชมสตัวต์่อ โดยชว่งเวลาท่ีดีท่ีสุดในการมาเยือนอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ คือชว่ง  เดือน

พฤศจิกายนถึงเมษายน ท่ีท่านจะไดมี้โอกาสพอเจอฝูงสตัวนั์บลา้นๆตวัอพยพกลบัจากฝ่ังมาไซมาร่า รวมถึงเหล่า
บรรดา BIG 5 ทัง้หลายโดยเฉพาะอย่างย่ิงฝูงสิงโตท่ีอาจมีอยู่ถึงสามพนัธุต์วัท่ีเฝ้ารอการกลบัมาของเหย่ืออนัโอชะ
เหล่านี้ นอกจากน้ีท่ีเซเรงเกติยงัมีเสือดาวอยู่อีกเกือบหน่ึงพนัตวั และฝูงชตีา้หท่ี์ค่อนขา้งจะหาพบเห็นไดโ้ดยง่าย 
เพราะสภาพพืน้ท่ีท่ีเป็นราบกวา้งใหญ่ เต็มไปดว้ยกวางกาเซลท่ีเป็น  อาหารหลกัของชตีา้ห ์ โขลงชา้งกว่า 5,000 
ตวัและไวเดอรบี์สอีกเกือบ 60,000 ตวั รวมถึงกวางบางชนิดท่ีค่อนขา้งจะพบเห็นไดย้ากในภูมิภาคอื่นเชน่กวางอี
แลนท่ีเป็นกวางขนาดใหญ่ท่ีสดุแต่ขีร้ะแวงท่ีสดุ (ตวัโตเต็มท่ีอาจมีนํ้าหนักเกือบ 1,000 กิโลกรมั) ไปจนถึง ดิค๊ดิค๊
กวางท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด (ตวัใหญ่ท่ีสุดหนักไม่เกิน 6 กิโลกรมั)ในท่ีราบเซเรงเกตินี้มีสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมอาศยัอยู่
มากกว่า 3 ลา้นตวันับตัง้แต่ สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมท่ีมีกว่า 415 ประเภท เริ่มจากหนูแคระตวัจิ๋วไปจนถึงชา้ง
แอฟริกา สตัวบ์กท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีงูอย่างนอ้ย 130 ตระกูล สตัวเ์ลือ้ยคลานและจระเขก้ว่า 168 ชนิด 
ปลานํ้าจืดมากกวา่ 1,000 ชนิด และนกนานาชนิดกวา่ 1,500 สายพนัธุต์ ัง้แตน่กกระจาบตวัเล็กเท่าหวัแม่มือ ไป
จนถึงนกกระจอกเทศ นกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก นําท่านทําเกมไดรฟ์ส่องสตัวช์นิดไม่รูเ้บ่ือ จนกระทั่งไดเ้วลาอนั
สมควร 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมที่พกั และอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

ที่พกั ณ SERENGETI SERENA LODGE หรือระดบัเทียบเท่า 



 
  

 

วนัที่-5 เซเรนเกติ  - ชายแดนอีสบาเนีย-อทุยานแหง่ชาติมาไซ มาร่า (ประเทศเคน
ย่า) 

B L D

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์ 
จากนัน้ นําท่านเดินทางเขา้สู่พรมแดนของประเทศแทนซาเนีย และเคนย่า ประมาณ 4 ชม     

ท่ีชายแดน อีสบาเนีย (Isabania) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ
เรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า (The Masai Mara 
National Reserve) (ประมาณ 4  ชม) เขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์าท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลกมีพืน้ท่ีกวา้งถึง 1,700 ตารางกิโลเมตร หวัใจของการทอ่งซาฟารี แหง่เคนยา่ 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ปิกนิค (Picnic lunch) 

จากนัน้ เดินทางต่อไป...อทุยานแห่งชาติมาไซมาร่า ซึง่มีความอุดมสมบูรณข์องอทุยานแห่งชาติ
มาไซมารา่ท่ีเต็มไปดว้ยสตัวป่์าแหง่ทุง่สะวนัน่าและเหมาะสําหรบัการทําซาฟารี  ท่านจะไดส้มัผสั
กบั Big 5  ภายในอทุยานแห่งชาติระดบัโลก ซึง่อยู่ติดกบัอทุยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศ
แซนทาเนีย และจะมีการยา้ยถ่ินขา้มประเทศไปมา หรือการอพยพของสตัวเ์พ่ือหาอาหารใน
เขตท่ีอดุมสมบูรณก์วา่โดยเฉพาะตวัไวลเ์ดอรบิ์สตแ์ละมา้ลายจะมีจาํนวนนับแสนตวัในแตล่ะกลุ่ม
ในการขา้มแม่นํา้มารา่ไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงของแม่นํ้า และมีสตัวจ์าํนวนมากท่ีถูกเหยียบตายระหวา่ง
ขา้มแม่นํ้าหรือไม่ก็ถูกจระเขกิ้นเป็นอาหารระหวา่งขา้มแม่นํ้าส่วนซากท่ีเน่าก็เป็นอาหารของนก
เหย่ียวและพวกอีกา ไดเ้วลาพอสมควรเขา้สูมุ่่งท่ีพกั 

16.00 น.  นําท่านสนุกสนาน ตื่นเตน้ และเพลิดเพลินกบั การน่ังรถเปิดประทุนส่องสตัวย์ามเย็น เพ่ือ
คน้หา BIG 5 สตัวป่์าย่ิงใหญ่ น้ันก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และชา้งป่า ใหท้่านได ้
เพลิดเพลินสนุกสนานกบัการสอ่งสตัว ์ พรอ้มเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 
 

ที่พกั ณ MARA SERENA LODGE หรือเทียบเท่า   



 
  

 

วนัที่-6 (ประเทศเคนย่า) อทุยานแหง่ชาติมาไซมาร่า แดนสวรรคข์องสตัวป่์า    B L D
05.00 น. Option ทวัรน์ั่งบอลลูน คา่ขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 550 ดอลล่าสหรฐั 

ท่องเหนือน่านฟ้า มาไซ มารา บนบอลลูน ท่ามกลางทอ้งฟ้าที่เงียบสงบ นั่งบอลลูนชมวิวแบบพาโนรามาของ
ทอ้งทุ่งและฝูงสตัวป่์า เป็นอีกประสบการณค์น้พบอฟัริกาที่น่าจดจาํ 

เชา้ ออกจากที่พกัเพื่อทํา GAME DRIVE ในยามเชา้ตรู่ เพราะการทํา ทําเกมไดรฟ์ในตอนเย็นและตอน
เชา้น้ัน มีความแตกต่างกันในหลายดา้น ทั้งบรรยากาศ 
พฤติกรรมของสตัวเ์พราะสตัวบ์างชนิดออกหากินในตอนเชา้ตรู ่
ส่วนสตัวบ์างชนิดออกหากินในตอนเย็นและคํ่า แต่โดยรวมแลว้ 
เราอยากใหท้่านไดต้กัตวงความสุขจากการชมสตัวป่์าใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด สมดงัความตัง้ใจของท่านท่ีมาท่องเท่ียวในรูปแบบซาฟารี
ขนานแท ้

09.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อิสระตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ที่พกั 
13.30 น.  นําท่านเที่ยวเ ย่ียมชมหมู่บ ้านของชาวมาไซ  The 

Maasai villages in Kenya ชมการเตน้ราํแบบมาไซและสมัผสัชวิีตความเป็นอยู่ของชาว 
จากนัน้  นําท่านออกเดินทางท่องป่าสู่บริเวณทุ่งหญา้สะวนัน่า เพื่อนําท่านทํากิจกรรม เกมล่าหา BIG 5”

โดยซาฟารีท่ีมาไซมาร่า คือ สุดยอดแห่งสถานท่ีสําหรบัคนรกัธรรมชาติ และรกัการชมสตัว ์ หากโชคดีท่าน
อาจจะไดเ้ห็นการล่าเหย่ือของเหล่าสิงโตอย่างใกลช้ดิ ซึง่ห่างจากเราเพียงแค่ 3 เมตร เท่าน้ัน เสือดาวท่ีกําลงั
ซุม่ดูเหย่ืออยู่ในพุ่มไม ้ ควายป่า และแรด ท่ีหาดไูดย้าก เน่ืองจากเป็นสตัวข์ีอ้ายท่ีมกัจะซอ่นตวัในพุ่มไม ้ ยีราฟ 
มา้ลายและอิมพาลา สตัวกิ์นพืชทัง้หลายท่ีกําลงัเดินเล่นผ่อนคลายอยู่ตามธรรมชาติ เม่ือเอ่ยถึง The Big 5 
หรือ 5 ผูย่ิ้งใหญ่แห่งแอฟริกา น่ันหมายถึง สิงโต ชา้งแอฟริกนั เสือดาว ควายป่า และแรด ซึง่ลว้นเป็นสตัว ์
ท่ีเป็นอนัตรายอย่างย่ิง ปัจจบุนันักท่องซาฟารียคุใหม่ไม่ไดส้นใจจะติดอาวธุเพ่ือการไล่ล่า นอกจากกลอ้งตวัโปรด

กบัเลนสร์ะยะไกลและสตัวเ์หล่านี้ยงัคงเป็นท่ีนิยมสําหรบันักผจญภยัความสําเร็จของการเดินทางท่องซาฟารีจึงวดั
ไดจ้ากจาํนวนครัง้ท่ีบรรดา 5 ผูย่ิ้งใหญ่ปรากฏตวัใหเ้ห็น…ไดเ้วลานําท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ที่พกั 
ที่พกั MARA SERENA LODGEหรือเทียบเท่า 

 



 
  

 

วนัที่-7 (ประเทศเคนย่า) อทุยานแหง่ชาติมาไซมาร่า แดนสวรรคข์องสตัวป่์า B L D
เชา้มืด ออกจากที่พกัเพื่อทํา GAME DRIVE ในยามเชา้ตรู่ เพราะการทํา ทําเกมไดรฟ์ในตอนเย็นและตอนเชา้น้ัน 

มีความแตกต่างกนัในหลายดา้น ทัง้บรรยากาศ พฤติกรรมของสตัวเ์พราะสตัวบ์างชนิดออกหากินในตอนเชา้ตรู ่
ส่วนสตัวบ์างชนิดออกหากินในตอนเย็นและคํ่า แต่โดยรวมแลว้ เราอยากใหท้่านไดต้กัตวงความสุขจากการชมสตัว ์
ป่าใหไ้ดม้ากท่ีสดุ สมดงัความตัง้ใจของท่านท่ีมาท่องเท่ียวในรปูแบบซาฟารีขนานแท ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 อิสระตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางท่องป่าโดยรถ 4 x 4 เดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมของนกัถ่ายทําสารคดีและผูที้่

สนใจท ัว่โลกเพื่อพบกบั THE GREAT MIGRATION อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า จะมีฝูงไวลเ์ดอรบี์สท ์
มา้ลาย ยีราฟ อิมพาลา และกาเซลชนิดต่างๆนับลา้นๆตวั อพยพมาจากแถบทุ่งหญา้เซเรงเกติของประเทศ
แทนซาเนีย เขา้มาในเขตมาไซมาร่า เพ่ือมาหาแหล่งอาหารอุดมสมบูรณก์ว่าในเขตมาไซมาร่าโดยเฉพาะการ
อพยพขา้มแม่นํ้ามารา (MARA RIVER) ท่ีตอ้งเดิมพนัดว้ยชวิีต โดยผ่านฝูงจระเขท่ี้หิวโหยเฝ้ารออยู่ใหท้่านไดเ้ต็มท่ี
กบัการสมัผสับรรยากาศ พฤติกรรม และการดํารงชพีของสตัวป่์าอย่างแทจ้ริง เตรียมกลอ้ง หรือกลอ้งวีดีโอให ้
พรอ้ม เพ่ือเก็บภาพใหไ้ดม้ากท่ีสุด หากโชคดีท่านอาจไดพ้บกบัสิงโตดําท่ีหายากท่ีสุดของแอฟริกาแต่ก็สามารถพบ
เห็นไดเ้พียงเฉพาะท่ีมาไซมารา่ท่ีเดียวเท่าน้ัน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 

บ่าย  นําท่านออกเดินทางท่องป่าสู่บริเวณทุ่งหญา้สะวนัน่า เพื่อนําท่านทํากิจกรรม เกมล่าหา BIG 5”โดย
ซาฟารีท่ีมาไซมาร่า คือ สุดยอดแห่งสถานท่ีสําหรบัคนรกัธรรมชาติ และรกัการชมสตัว ์ หากโชคดีท่านอาจจะได ้
เห็นการล่าเหย่ือของเหล่าสิงโตอย่างใกลช้ดิ ซึง่ห่างจากเราเพียงแค่ 3 เมตร เท่าน้ัน เสือดาวท่ีกําลงัซุม่ดูเหย่ืออยู่
ในพุ่มไม ้ ควายป่า และแรด ท่ีหาดไูดย้าก เน่ืองจากเป็นสตัวข์ีอ้ายท่ีมกัจะซอ่นตวัในพุ่มไม ้ ยีราฟ มา้ลายและอิม
พาลา สตัวกิ์นพืชทัง้หลายท่ีกําลงัเดินเล่นผ่อนคลายอยู่ตามธรรมชาติ  เมื่อเอ่ยถึง The Big 5 หรือ 5 ผู ้
ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกา นั่นหมายถึง สิงโต ชา้งแอฟริกนั เสือดาว ควายป่า และแรด ซึง่ลว้นเป็นสตัวท่ี์
เป็นอนัตรายอย่างย่ิง ปัจจุบนันักท่องซาฟารียุคใหม่ไม่ไดส้นใจจะติดอาวุธเพ่ือการไล่ล่า นอกจากกลอ้งตวัโปรดกบั
เลนสร์ะยะไกลและสตัวเ์หล่านี้ยงัคงเป็นท่ีนิยมสําหรบันักผจญภยัความสําเร็จของการเดินทางท่องซาฟารีจึงวดัไดจ้าก
จาํนวนครัง้ท่ีบรรดา 5 ผูย่ิ้งใหญ่ปรากฏตวัใหเ้ห็น 



 
  

 

พิเศษ.. BEST SAFARI SUNDOWNER SPOTS IN KENYA 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกัและอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

ที่พกั MARA SERENA LODGEหรือเทียบเท่า  

วนัที่-8 (ประเทศเคนย่า) มาไซมาร่า – อทุยานแหง่ชาตินากูรู-เมืองไนวาชา B L D
06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์ 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินากูรู (NAGURU NATIONAL PARK)  ใชเ้วลาประมาณ 6-7 

ชม ** เน่ืองจากเสน้ทาง เป็นถนนลกูรงัซึง่มีผิวการจราจรท่ีขรขุระ ทําใหไ้ม่สามารถใชค้วามเร็วไดม้ากนัก จึง
ทําใหใ้ชเ้วลานานในการเดินทาง แต่จะมีการแวะพกัใหเ้ขา้หอ้งนํ้าเป็นระยะ ** ซึง่เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเล็ก
ท่ีสดุในสาธารณรฐัเคนย่า ประกอบไปดว้ย ภเูขา ป่า พุ่มไม ้ และหนองนํ้าท่ีเป็นสว่นของทะเลสาบ ในเขตนี้ยงั
เป็นแหล่งอนุรกัษพ์นัธุแ์รดดําและแรดขาวท่ีใกลศู้นยพ์นัธุ ์ ทัง้ยงัเป็นถิ่นท่ีอยู่ของเสือดาวสตัวส์ําคญัท่ีหาชมได ้
ยาก เดินทางถึง อทุยานแหง่ชาตินากูรู 

12.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รีสอรท์ นากูรู 



 
  

 

บ่าย  นําท่าน ชมทะเลสาบนากูรู (NAGURU 
LAKE)  “อุทยานแห่งชาติทะเลสาบ นากู
รู” (Lake ) อุทยานแห่งชาติทะเลสาบ นากูร ู
ไดร้บัสมญานามวา่ ทะเลสาบสีชมพู เน่ืองจาก
เ ป็ น แ ห ล่ ง  อ าห า ร ข อ ง น ก  ฟลา มิ งโ ก 
(Flamingo Bird) ตัง้อยู่ภายในอุทยาน
แห่งชาติทะเลสาบนากูรู ในเขตริฟท  ์ วลัเล่ย ์
หรือเขตท่ีราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคน
ย่า บริเวณแห่งนี้ในสมยัก่อนเป็นภูเขาไฟท่ีมีแร่

ธาตท่ีุอดุมสมบรูณไ์หลสูท่ะเลสาบและมีสาหร่ายแกมเขยีวทําใหเ้กิดสารอินทรียมี์กลิ่นเหม็นและเป็นฟองบางครัง้
ก็ถกูเรียกวา่ Soda Lake และเน่ืองจากนํ้าในทะเลสาบแห่งนี้มีความ ลึกเพียงไม่กี่เมตรและ เต็มไปดว้ยสาหรา่ย
อนัเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโกจ้ึงทําใหท้ะเลสาบแห่งนี้มีนกฟรามิงโกนั้บแสนตวั  หากมองจากท่ีสงูจะเห็น
เป็นสีชมพู นอกจาก นกฟลามิงโกแ้ลว้ บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยงัเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของนกชนิด
ตา่งๆ อีกมากกวา่ 400 สายพนัธุ ์ จึงถือเป็นแหลง่ดนูกท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงของโลก ...... 
นําท่าน ทํากิจกรรมเกมไดรฟ์ (GAME DRIVE) รอบอุทยานนากูรูซึ่งอุทยานแห่งชาตินากูรู นี้
ต ัง้อยู่ในเขตRIFTVALLEYหรือเขตท่ีราบสูงและหุบเขากลางประเทศเคนย่าบริเวณน้ีเป็นแอ่งตรงกลางนํ้าจาก
พืน้ท่ีรอบๆไหลมารวมกนักลายเป็นทะเลสาบนํ้าตืน้ความลึกไม่กี่เมตรบริเวณนี้สมยัก่อนยงัเป็นภเูขาไฟมีแร่ธาตุ
อนัสมบูรณไ์หลมารวมกนัในนํ้ามีแดดจดัสว่าง ทําใหส้าหร่ายแกมเขียวขนาดจ๋ิว ท่ีชอบทัง้แดดและแร่ธาตุ
เจริญเติบโต มีกลิ่นเหม็นตุๆนิดหน่อยแถมมีฟองฟอดเน่ืองจากความสมบูรณข์องสารอินทรียจ์ึงพากนัขนาน
นามว่า“SODA LAKE” ซึง่
แน่นอนสตัวต์วัเอกของทะเลสาบ
นากูรู คือ นกฟลามิงโก ้ นับลา้น
ตวั นกฟลามิงโกท่ี้มีอยู่ 2 ชนิด 
คือGREATER FLAMINGO กบั 
LESSER FLAMINGO ซึง่ชนิด
แรกใหญ่สมชือ่ ขนาด 50 – 55 
นิ้ว ลําตวัสีขาวปากสีชมพู ปลาย



 
  

 

ปากสีดํา ตาสีเหลือง ซึง่จะหากินอยู่ใกลก้บัฝ่ังทะเลสาบ ส่วน LESSER FLAMINGO มีขนาดเล็กกว่า สูง
ประมาณ 32-35 นิ้ว ลําตวัมีสีขาวปนชมพู ปากมีสีแดงเขม้ ปลายปากสีดํา ท่านจะต่ืนตาตื่นใจกบัภาพ
นกฟลามิงโกจ้าํนวนมหาศาล ทําใหท้ะเลสาบมองดเูหมือนเป็นสีชมพู เป็นภาพท่ีแสนประทบัใจเพราะไม่มีท่ีอื่น
เสมอเหมือน จากริมทะเลสาบเราสามารถนําท่านขบัรถรอบอทุยานฯ เพ่ือตามหา BIG 5 สตัวย่ิ์งใหญ่ทัง้ 5 
ชนิดใน อฟัริกาอนัประกอบดว้ย เสือดาว สิงโต แรด ชา้ง และควายป่า ในอุทยานนากูรู เป็นอุทยาน
แห่งชาติเดียวท่ีพวกเราสามารถตามหาBIG5ไดค้รบง่ายท่ีสุดเพราะมีเสือดาวค่อนขา้งชกุชมุซึง่เผ่ือโชคดีก็อาจ
สามารถพบเสือดาวซึง่นับเป็นสตัวท่ี์หาดไูดย้ากตามธรรมชาติยากท่ีสดุนําท่านชมสตัวแ์ละนกต่างๆ ไดเ้วลาอนั
สมควรนําท่านเดินทางกลบัสูท่ีพกั ณ ทะเลสาบไนวาชา....ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านกลบัท่ีพกั ท่ีเมืองไนวาซา     
ประมาณ 1.30 น.  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกัและอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที่พกั NAIVASSHA SIMBA LODGE หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัที่-9 ไนวาซา -ล่องเรือทะเลสาบไนวาซา -ไนโรบี             B L D
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางโดยรถตูส้ําหรบัท่องซาฟารีคนัละ6คนใหท้่านไดช้มวิวจากหนา้ต่างทุกท่ีน่ัง จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ เมืองไนวาชา ใหท้่านชมทะเลสาบไนวาชา ทะเลสาบนํ้าจืด ท่ีต ัง้อยู่บนระดบัความ
สูง 1,884 เมตรเป็น 1 ใน 2แห่งของทะเลสานํ้า จืด มีพืน้ท่ีครอบคลุม 139 ตารางกิโลเมตร
ลอ้มรอบดว้ยป่าพรุอนัอุดมสมบูรณเ์ป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัวป่์าท่ีมีมากกว่า400ชนิดแต่จุดเด่นท่ี
พลาดไม่ไดข้องทะเลสาบแห่งนี้คือฝูงฮิปโปท่ีมาอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มีจาํนวนมากกว่า1,000 ตวั
นอกจากนี้ยงัมีนกชนิดต่างๆมากกว่า 200 ชนิด ท่ีมีสีสวยงามแตกต่างกนัในแต่ละพนัธุแ์ละหาชมได ้
ยากมากอีกดว้ย  

จากนัน้  นําท่านล่องเรือทะเลสาบไนวาชา สู่เกาะพระจนัทรเ์สีย้วเน่ืองจากรูปร่างท่ีคลา้ยพระจนัทรเ์สีย้วและ
ความอุดมสมบูรณข์องพืชพนัธแ์ละสตัวป่์าซาฟารีมากมายทัง้ท่ีเป็นเกาะกลางนํ้า เล่าสตัวช์ดุแรกถูก
ลําเลียงมายงัเกาะนี้คือตอนท่ีมีการถ่ายทํา ภาพยนตรเ์ร่ือง Out of Africa และยงัมีสตัวท่ี์ถกูนํามา
ปลอ่ยก็ออกลกูออกหลานจนมีจาํนวนมากมาย หลากหลายสายพนัธุ ์ ใหท้่านไดส้มัผสั ประสบการณ์
เดินชมเสน้ทางธรรมชาติโดยมีผูช้าํนาญการทอ้งถ่ินนําทางและคอยดูแลท่าน สตัวท่ี์ท่านสามารถพบ
เห็นไดบ้นเกาะแห่งนี้ก็จะมียีราฟ กวางนํ้า กวางวิลเดอบีสก์วางกา
แซลกวางอิมพาลากวางดิก๊ดิก๊เป็นตน้ 

จากนัน้  เดินทางสูก่รงุ ไนโรบี  
12.00 น.  นําท่านรบัประทานอาหารกลางวนั  KAREN BLIXEN COFFEE 

GARDEN  
บ่าย  ถึงกรุงไนโรบีนําท่านไปชอ้ปป้ิงของฝากญาติสนิทมิตรสหายมิตร

สหายท่ี สินคา้พืน้เมืองและซปุเปอรม์ารเ์กตในศูนยก์ารคา้ใหญ่ท่ี
ใหม่ท่ีสดุศนูยร์วมของรา้นขายของท่ีระลึกและของฝากจากประเทศ
เคนย่าอิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

คํา่   ร ับประทานอาหารคํ่ า  ณ  ภัตตาคารมื้อพิ เศษ  ณ 
ภตัตาคาร The Carnivore เสิรฟ์เน้ือสตัวป่์าและเนื้อหลาก
ชนิดมากมายเป็นรา้นหน่ึงท่ีมีชือ่ท่ีสุดของเคนย่าในเร่ืองเนื้อย่าง
ไนโรบี 

จากนัน้ นําท่านเดินทางสูส่นามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
23.59 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่าบินตรงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ KQ886 
 



 
  

 

วนัที่-10 ไนโรบี - กรุงเทพฯ                                             - - - 
13.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ......พรอ้มความประทบัใจ 
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หมายเหต ุบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม แตค่งรกัษามาตรฐานการ
บริการและผลประโยชนผู์เ้ดินทางเป็นสาํคญั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี/การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / 
สภาวะทางอากาศซึง่การเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษทัฯจะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
ทวัรเ์สริมที่ไม่รวมในรายการ :  
- นั่งบอลลูนชมสตัว ์ ประมาณท่านละ 550 เหรียญสหรฐั (ควรจองล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความ
ผิดหวงัเพราะบอลลูนรบัไดจ้าํนวนจาํกดัเท่านัน้  
ประเทศเคนย่า ค่อนขา้งพิเศษกว่า ประเทศอืน่ เพราะต ัง้อยู่บนเสน้ศูนยสู์ตรจึงมี ฤดูรอ้นตลอด
ทัง้ปี แต่เน่ืองจากพืน้ที่ต ัง้อยู่เหนือระดบัน้ําทะเลถึง 3,000 - 6000 ฟุต จึงทําใหมี้อากาศเย็น
ตลอด ถึงจะเป็นชว่งฤดูรอ้น กต็าม 
อตัราคา่บริการ  (โปรแกรม แคนย่า แทนซาเนีย 10 วนั 7 คืน) 
ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นราคากรุป๊ไป-กลบั ตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดในรายการเท่านัน้  
 

กาํหนดวนัเดินทาง 
อตัราคา่บริการหมายเหตุ:  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) 

เดินทางต ัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 
2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพ่ิม 

 

3-12 ก.ค. / 7-16 ส.ค.63
4-13 ก.พ.63 

175,000.- 26,500.- 
ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋กรุป๊หรือเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาสาํหรบัเด็กและเม่ือออกตัว๋ไม่สามารถคืนเงิน
ไดท้กุกรณี บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 20 -25  ท่าน  
การสํารองที่นั่ง   
1. *กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 40,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy 

Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้)  
2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ย
กอ่นกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั.. 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 



 
  

 

หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือสง่หลกัฐานการ
โอนเงินของทา่นเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่่าน 
 
 
 
 
หมายเหตุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินท ัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขึน้อยู่กบัสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมไม่วา่จะเกิดจากความขดัขอ้ง
ของยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนทําไม่สามารถดาํเนินการตามหมายกาํหนดการไดต้ามโปรแกรมการ
เดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรือเหลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการและจาํตอ้งมีจาํนวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทวัรไ์ทย 

**หากท่านที่จะออกต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุก
คร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปล่ียน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดย

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 
 คา่ตัว๋เครื่องบินสายการบินเคนย่า แอร ์ เวย ์เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรบันําเท่ียว 

ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 คา่รถรบัสง่ระหวา่งสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 คา่มคัคเุทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่เป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ีทํา

การจอง 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่ แบบท่องเท่ียว สําหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซา่ ทาง

สถานทตูจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมใหท้่าน) 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 นํ้าดื่ม ท่านละ 1 ขวดตอ่วนั ตอ่คน 
 คา่ทิปคนขบัรถ / ไกด ์ ประมาณ 5-10 เหรียญสหรฐัตอ่คนตอ่วนั 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 
 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด 
คา่อาหารและเครื่องดื่มสัง่พิเศษนอกรายการ คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 คา่ทําหนังสือเดินทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางใน
การจดัทําเอง) 

 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 คา่ปรบั สาํหรบันํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว ้
 คา่ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขเ้หลืองประมาณ 650-700 บาท ตอ่เขม็ 
 คา่ทิปคนยกกระกระเป๋า 1-3 เหรียญสหรฐัตอ่คน (กรณุาเตรียมแบงคย์่อยลว่งหนา้สาํหรบัทิป) 

 
 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 
  

 

เง่ือนไขการชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทําการหรือก่อนหนา้น้ัน โดยแฟกซห์รืออีเมลลห์นา้

พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง เพ่ือยินยนัการจองท่ีน่ัง 
 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ทนัทีหลงัจากทําการจอง ท่านละ40,000 บาท ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 
 สาํหรบัการเดินทางชว่งเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระมดัจาํ 50,000 บาท ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 
 ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 30 วนัทําการ มิเชน่น้ันบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
-     บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบตอ่ความ
เสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีทา่นถกู ปฎิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง  อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถกูตอ้ง  หรือมี
สิ่งผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ, ภยัการเมือง ฯลฯ หรือเหตสุดุวิสยั ท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคมุไดห้รือ
คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย หรือจากอบุติัเหตตุา่ง ๆ    
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั  ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 
  

 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ 
เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊

เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุก

กรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
เงื่อนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 
 รายการทวัรนี์้เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทําและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ

ปรบัเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั 
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

 ในระหว่างการท่องเท่ียวนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก หรือเปลี่ยนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร้่วมเดินทางในคณะทวัร ์ ไม่ครบ

ตามท่ีกาํหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทน

แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทําใหท้่านไม่ไดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบุ
ไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ
จดับริการทวัรอื์่นทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

 มคัคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์ ขอ้จาํกดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ใหข้ึน้อยู่กบั
ดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่าน้ัน อีกทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยุติสิน้สุดสมบูรณ ์



 
  

 

 โปรแกรมทวัรนี์้จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางข ัน้ตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่าน้ัน หากมี
จาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าท่ีกาํหนดไว ้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนการเดินทางได ้

เงื่อนไขนอกเหนือความรบัผิดชอบ 
 บริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ 

เชน่ การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์ การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน
อาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น ๆ ท่ีเขา้ขา่ยผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรูเ้ห็น เก่ียวขอ้ง 
หรือ มีส่วนตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทําดงักล่าวทัง้สิน้ 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบคืนเงินทัง้หมด 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พํานักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทําหนา้ท่ีชว่ยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซือ้สินคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ือ้ระหว่าง
การเดินทางท่องเท่ียวนี้ 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รบัผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมา
จากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยสิ์น และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รฐัประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง 
หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

คาํแนะนําและขอ้ควรระวงัในการเดินทาง 
 ทุกประเทศมีมิจฉาชพี โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว 

จากเหตุรา้ยต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรพัยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง 

ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ และ สามารถเกิดขึน้ไดทุ้กวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด ์

หวัหนา้ทวัร ์ ท่องเท่ียวอย่างระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซือ้สินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาเลือกซือ้สินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึง

พอใจ อย่างถี่ถว้น สินคา้ในทุกประเทศมีทัง้ท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธิใ์นการจะซือ้หรือไม่ซือ้เป็น
ของผูเ้ดินทาง 

  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอรโ์ทรของมคัคุเทศก ์ หวัหนา้ทวัร ์ หรือ ผูร้่วมเดินทางท่านอื่น เผ่ือกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกนัได ้
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซือ้ประกนัภยัการเดินทางเพ่ิมเติม เพ่ือการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณี

ฉุกเฉิน 

ขอ้ตกลงสําคญั โปรดตรวจสอบก่อนสํารองท่ีนั่ง 
เพ่ือใหก้ารสั่งซือ้ และตกลงซือ้ขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ ์ กรุณาดาํเนินการดงัต่อไปนี้  
1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ใหต้รงกบั หนังสือเดินทาง ( Passport ) 
1.1 ชือ่ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน   
1.2 คาํนําหนา้ ชือ่ เชน่ Mr. / Mrs. / Miss. 



 
  

 

1.3 ชือ่ / ช ัน้ยศ / ทางตาํรวจ / ทหารเป็นตน้ (ถา้มีและตอ้งการระบุ) 
1.4 เบอรส์ะสมไมลข์องสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมลไ์ด)้ 
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กน้ัน ๆ อยู่ในเกณฑท่ี์จะตอ้งใชร้าคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรง
ตามอายุของเด็กหรือไม่ 
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร้่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมี
อายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึน้ไป 
2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปลี่ยนแปลงได ้หากยงัไม่ไดมี้การ ออกบตัรโดยสาร ทัง้นี้หากมีตรวจ
พบความผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่าย ในการ
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้เอง ส่วนในกรณี 1.6 ผูซ้ือ้ จะตอ้ง
เป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใดๆ แทนท่านได ้
ทัง้สิน้ 
3. กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้ําการทกัทว้งใดๆ แบบไปลายลกัษณอ์กัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านไดต้กลงรบัทราบเง่ือนไข และ
ขอ้กาํหนดทัง้หมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ บริษทัฯ ไม่ตอ้งรบัผิดชอบ ใดๆ 
ทัง้สิน้ 
4. หากท่านมีขอ้สงสยัใด ๆ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายชว่ยเหลือและสาํรองท่ีน่ัง ท่ีท่านติดต่อไดต้ลอดเวลา 
 
 

 

 

 


