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 พเิศษ ชมหมูบ่า้น ชนเผา่มาไซ ชมวถิชีวิตีผูค้นการเตน้กระโดดหรอือาดมู ู

 CARNIVORE รา้นทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของเคนยา่ ซึง่เป็นหนึง่ใน 50 ภตัตาคารทีไ่ดรั้บการโหวตวา่ อรอ่ย และดทีีส่ดุใน

โลก  

 ทะเลสาบหวัใจสชีมพ ูทะเลสาบนากรูทูีร่วมตัวของนกฟามงิโก 

 อทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่ 2 คนื 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยเ์ชงิธรรมชาตขิองโลก 

 ลา่หาบิ๊กไฟว ์ “เกมลา่หา BIG 5”สงิโต ชา้ง เสอืดาว ควายป่า และแรด 

 พัก 1 คนืทีไ่นโรบ ีเมอืงหลวงของประเทศเคนยา่ 

 

 

JAMBO KENYA 7 DAYS 
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วนัทีห่นึง่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ- โดฮา 

 

17.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู7 เคาเตอร ์P สาย

การบนิการต์า้ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ รอท าการเชค็อนิกรณุาสงัเกตปุ้าย JAMBO KENYA 

20.25 น.    ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ QR833  BKK-DOH 20.25-23.40  เชญิเพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตัว 

 

วนัทีส่อง  โดฮา – ไนโรบ ี– ศนูยย์รีาฟ – พพิธิภณัฑห์ญงิเหล็ก -  มือ้ค า่คานวิอล  

 

23.40 น.     ถงึสนามบนิเมอืงโดฮาเปลีย่นเครือ่งบนิไปเคนยา่  

01.50 น.    ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ QR1335 DOH-NBO 01.50-07.25 เชญิเพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวั 

07.25 น.     ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไนโรบ ีท าการผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระ 

จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยอ์นุรักษ์พันธุย์รีาฟ (GIRAFFE CENTER)  

- ศนูยอ์นุรักษ์ยรีาฟพันธุร์อทไชล(Rothschild Giraffe) ซึง่เป็นยรีาฟทีใ่กลจ้ะสญูพันธุ ์ 

- อสิระใหท้า่นถา่ยภาพยรีาฟและสมัผัสอยา่งใกลช้ดิโดยการใหอ้าหารโดยการดแูลจากเจา้หนา้ที่

อยา่งใกลช้ดิตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑห์ญงิเหล็ก คาเรน บลคิเซน่ ชาว เดนมารก์ ผูม้าลงทนุท าไรก่าแฟทีน่ีใ่นชว่ง
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สงครามโลกครัง้ที ่ 1 และสรา้งต านานรักอมตะ จนฮอลลวีู๊ด น าไปสรา้งเป็นภาพยนตรเ์รือ่ง “OUT OF 

AFRICA” 

น าทา่นผา่นชมตวัเมอืงไนโรบ ี เมอืงหลวงของประเทศเคนยา่ เป็นเมอืงทีท่ันสมยั งดงาม เป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยดว้ยผังเมอืงทีด่ทีีส่ดุในอฟัรกิาตะวันออก น าทา่นสู ่รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง  

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร CARNIVORE  

- รา้นหนึง่ทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของเคนยา่เรือ่งเนือ้ยา่ง เสรฟิเนือ้สตัวป่์า อาหารมือ้พเิศษแบบบารบ์คีวิสไตส์

แอฟรกินั  

- หนึง่ใน 50 ภตัตาคารทีไ่ดรั้บการโหวตวา่ อรอ่ย และดทีีส่ดุในโลก ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง เนือ้จระเข ้เนือ้

นกกระจอกเทศทีพ่ลาดไมไ่ด ้

               อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั THE SAROVA STANLEY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่  -  หมูบ่า้นชนเผา่มาไซ  

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ – เชค็เอา้ทอ์อกโรงแรม 

ออกเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตมิาไซมารา่  

- เขตรักษาพันธส์ตัวป่์าทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยเ์ชงิธรรมชาตขิองโลก 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) โดยน าทา่นขบัรถผา่นเมอืงไนโรบสีูห่บูเขารฟี แวะถา่ยรปูชมววิ

จดุเริม่ตน้เทอืกเขารฟีทีท่อดตวัยาว 9600 ก.ม สูอ่สิราเอล   

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย            น าทา่นชมหมูบ่า้นชนเผา่มาไซ  
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- ชมวถิชีวิตีผูค้น วัฒนธรรมและการเตน้กระโดดหรอือาดมู ู คอืการวัดทักษะของนักรบทีจ่ะกา้วขึน้มา

เป็นหวัหนา้ ซึง่ใครทีก่ระโดดไดส้งูทีส่ดุ ก็จะไดรั้บการคดัเลอืก 

เย็น               รับประทานอาหารค ่า 

                  อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  มาไซมารา่ – ลา่หาบิก๊ 5  

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

น าทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณทุง่หญา้สะวันน่าใหม้องลา่หาบิ๊กไฟว ์ “เกมลา่หา BIG 5”  

- นักทอ่งเทีย่วทีรั่กการผจญภยั การทอ่งซาฟารใีนแอฟรกิาคงเป็นหนึง่ในความฝันสงูสดุของการ

เดนิทาง แตปั่จจบุนันีม้ไิดม้เีพยีงแอฟรกิาเทา่นัน้ ทีม่อบประสบการณ์การทอ่งเทีย่วแบบซาฟาร ี

เพราะยงัมอีกีหลายพืน้ทีใ่นโลก ทีม่คีวามสมบรูณ์ของระบบนเิวศน ์และยงัเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวป่์า

อนัอดุมเมือ่เอย่ถงึ The Big 5 หรอื 5 ผูย้ ิง่ใหญ ่แหง่แอฟรกิาน่ันหมายถงึ สงิโต ชา้งแอฟรกินั เสอื

ดาว ควายป่า และแรด เหลา่สตัวท์ีเ่ป็นอนัตรายอยา่งยิง่ สตัวเ์หลา่นีย้งัคงเป็นทีน่ยิมส าหรับนักผจญ

ภยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนคิ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่ถานทีย่อดนยิมของนักถา่ยท าสารคดแีละผูท้ีส่นใจทั่วโลก เพือ่พบกบั The Great 

Migrations  สตัวป่์าชนดิตา่งๆนับลา้นๆตวั อพยพมาจาก แถบทุง่หญา้เซเรงเกต ิของประเทศ

แทนซาเนยี เขา้มาในเขตมาไซ มารา่ โดยเฉพาะการอพยพขา้มแมน่ ้ามารา The Big 5 หรอื 5 ผูย้ ิง่ใหญ ่

แหง่แอฟรกิาน่ันหมายถงึ สงิโต ชา้งแอฟรกินั เสอืดาว ควายป่า และแรด เหลา่สตัวท์ีเ่ป็นอนัตรายอยา่ง

ยิง่ สตัวเ์หลา่นีย้งัคงเป็นทีน่ยิมส าหรับนักผจญภยั  

 

 



Page 5 of 10 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารค ่า 

   อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  ไนวาชา – มาไซมารา่  

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ – เชค็เอา้ทอ์อกโรงแรม 

Optional ทวัรเ์สรมิซือ้เพิม่ แนะน าน่ังบอลลนู สมัผัสกบัการทอ่งซาฟารเีหนอืน่านฟ้ายามเชา้ตรู ่ สดู

อากาศอนัแสนสดชืน่ บนบอลลนู ทา่มกลางทอ้งฟ้าทีเ่งยีบสงบ ชมความงดงามอนักวา้งใหญไ่พศาลของ

ป่ามาไซมารา่ แบบ 360 องศา ชมความงดงามของทุง่หญา้สะวันน่าทีม่ฝีงูสตัวจ์ากมมุสงู ใชเ้วลาอยูบ่น

บอลลนูประมาณ 1 ช.ม ทา่นจะไดใ้บประกาศนยีบตัรกปัตันของทา่นพรอ้มดืม่แชมเปญรว่มกนั ซึง่การน่ัง

บอลลนูทีต่ดิอนัดับของโลกทีไ่มค่วรพลาด คา่บอลลนู 450USD/ทา่น กรณุาตดิตอ่ไกดท์อ้งถิน่ 

            น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบนากรู ู(ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 4 ช.ม) 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบนากรู ู 

- ตัง้อยูใ่นเขตทีร่าบสงู1,754 เมตรจากระดับน ้าทะเล และอยูห่บุเขาใจกลางประเทศเคนยา่ ซึง่เป็น

ทะเลสาบน ้าเค็ม ทีม่ขีนาดกวา้งและคอ่นขา้งตืน้ เป็นแหลง่อาหารทีส่มบรูณ์ เต็มไปดว้ยแรธ่าตแุละ

สาหรา่ยสนี ้าเงนิแกมเขยีว ของโปรดปรานโดยเฉพาะนกฟลามงิโกส้ชีมพ ู นอกจากนัน้รอบชายฝ่ัง

ทะเลสาบยงัเป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศัยของนกชนดิตา่งๆ อกีมากกวา่ 400 สายพันธุ ์ จงึถอืเป็นแหลง่ดนูก

ทีส่ าคญัอกีแหง่หนึง่ของโลก และทะเลสาบแหง่นีย้งัมรโลกเชงิธรรมชาต ิ
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ค ่า                รับประทานอาหารค ่า 

                  อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั SAROVA WOODLANDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก นากรู ู– สนามบนิไนโรบ ี- โดฮา 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ – เชค็เอา้ทอ์อกโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุทอ่งเทีย่วขา้มเสน้ศนูยส์ตูรโมโตทโิอ, Mogotio เสน้ทีล่ากผา่นศนูยก์ลางวงกลมใน

แนวทศิตะวันตก-ตะวันออก และตัง้ฉากกบัแกนหมนุของโลก เป็นเสน้สมมตุทิีเ่ป็นเสน้วงกลมใหญแ่บง่

โลกออกเป็นสองซกีเทา่ ๆ กนั อสิระเก็บภาพ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูไ่นโรบ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อสิระชมววิทัง้ 2 ขา้งทาง 

 เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน   

อสิระชอ็ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นเดนิทางสูบ่นินานาชาตไินโรบ ี 

18.10 น.   ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่QR1336 NBO-DOH 18.10  แวะเปลีย่นเครือ่งทีโ่ดฮา 

20.20 น.     ถงึสนามบนิเมอืงโดฮาเปลีย่นเครือ่งบนิกลับสูป่ระเทศไทย 

  

วนัทีเ่จ็ด โดฮา - สวุรรณภมู ิ  

 

02.20 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ QR836 DOH-BKK  02.20-13.10   

13.10 น.     ถงึทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

**หมายเหต*ุ* รปูภาพในโปรแกรมเป็นเพยีงใหป้ระกอบเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ทัง้นีส้ถานทีจ่รงิจะเป็นเหมอืนรปูหรอืไม่

ขึน้กบัสภาพอากาศ การเทีย่วแบบธรรมชาตแิละสตัวป่์า ไมส่ามารถก าหนดได ้

 

ก าหนดการเดนิทางปี 65 คณะ10ทา่นขึน้

ไป 
ราคา/ทา่น/หอ้งพกัคู ่ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

23-29 ม.ิย  65,900 8,000 

11-17 ก.ค  65,900 8,000 

25-31 ก.ค  65,900 8,000 

8-14 ส.ค  65,900 8,000 

 

*หมายเหต*ุ ราคาแพ็คเกจทัวรน์ีไ้มม่แีจกกระเป๋าเดนิทาง 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 21,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด  

2.สว่นทีเ่หลอืช าระภายในวนัที ่ 3 สปัดาหห์รอืตามวันก าหนดทีร่ะบใุนใบยนืยนัจองทัวร ์ เนือ่งจากจะตอ้งใชใ้นการออกตั๋ว

เครือ่งบนิและเอกสารตา่งๆ เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของทางสถานทตู 

3.กรณีวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่,   คา่บรกิาร 

และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ 

4.การยกเลกิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิห์กัเงนิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลับ ชัน้ประหยดั ของสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์ 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศเคนยา่ 

4.คา่ทีพ่ักโรงแรม ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)   

5.คา่อาหารและเครือ่งน ้าดืม่ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และน ้าดืม่ระหวา่งวัน ขวดเล็ก 2 ขวด/ทา่น/วัน 

6.คา่ภาษีน ้ามนัและสนามบนิทีก่รงุเทพ และ เคนยา่ 

7.คา่รถน าเทีย่วตามระบใุนโปรแกรมตลอดทัง้ทรปิ (รถตู ้1 คัน / 5 ทา่น) 

   ในกรณีทีต่อ้งการน่ังรถจบี 1 คัน / 5 ทา่น เพิม่เงนิทา่นละ 7,000 บาท 

8.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการ 

9.คนขบัรถทอ้งถิน่ทีช่ านาญเสน้ทางเป็นไกด(์พดูภาษาองักฤษ)บรกิารทา่นตลอดการเดนิทาง 

10. หวัหนา้ทวัรไ์ทยดแูลคณะตลอดทรปิ 

11.คา่ประกนัสขุภาพคุม้ครองรวมโควดิตามรายละเอยีดกรรมธรรม ์หนา้ที ่10 / คา่ท า Thailand Pass 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

2.คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ อาทเิชน่ น ้าสม้ เบยีร ์วสิกี ้น ้าอดัลม ฯลฯ ทีไ่มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี , คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตา่งๆ ทีน่อกเหนอืจากทัวร ์

4.คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืระบใุนโปรแกรม / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

5.คา่ฉีดวัคซนีป้องกนัโรคไขเ้หลอืงประมาณ 700-1,500 บาท ตอ่เข็ม ฉีดกอ่นเดนิทาง อยา่งนอ้ย 10 วัน 

6.คา่ทปิคนขบัรถไกด ์ประมาณ 5-10 เหรยีญสหรัฐตอ่คนตอ่วัน x 5 วัน 

8.คา่ทปิคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรยีญสหรัฐตอ่คน ( กรณุาเตรยีมแบงคย์อ่ยลว่งหนา้ส าหรับทปิ) 

9.คา่ยานพาหนะทอ่งเทีย่วนอกเหนอืจากรายการทวัร ์ (กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการชมสถานทีท่อ่งเทีย่วอสิระหรอืรายการ

เสรมิ) 

 

หมายเหต ุ

1.ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม   
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2.เปลีย่นรถตู ้เป็น Land Cruiser 5 ทีน่ั่ง จา่ยเพิม่ 7,000 บาท / ทา่น ไดต้อ้งมคีนครบ 5 คน / 1 คัน 

3.หากตอ้งการน่ังเครือ่งบนิจากไนโรบ-ีมาซามารา่ จา่ยเพิม่ประมาณขาละ 9,500 บาท/ทา่น/ขา (กรณุาเชค็ราคา) 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

5. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

6.เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

7. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตกุารณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

8. กรณีขอทีน่ั่งพเิศษ บรษัิทฯจะท าการขอทีก่บัทางสายการบนิ ทัง้นีบ้รษัิทฯไมย่นืยนัจะไดต้ามค าขอทัง้นัน้ขึน้อยูก่บัสาย

การบนิและจ านวนทีน่ั่งผูโ้ดยสารในแตล่ะเทีย่วบนิ 

9. ในการทีม่กีระเป่าช ารดุเสยีหาย ทางบรษัิทฯจะชว่ยด าเนนิการประสานงานเพือ่ท าการขอเงนิคา่ชดเชยกบัสายการบนิ

ให ้

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิทางบรษัิทฯไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ (เพือ่ความสะดวกบรษัิทฯ จะท า Online Visa) 

1. แสกนสหีรอืถา่ยรปูชดัเจนหนา้หนังสอืเดนิทาง มอีายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยขนาดสขีนาดใดกไ็ด ้พืน้หลังสขีาว แสกนสหีรอืถา่ยรปูชดัแจน  

3. ขอทราบขอ้มลูเพิม่เต็มเพือ่กรอกในแบบฟอรม์ 

- ชือ่พอ่-แม ่ภาษาองักฤษ / รายละเอยีดบา้นเลขทีท่ีอ่าศัย  

- ประวัตกิารเดนิทาง 3 เดอืนทีผ่า่นมา ระบวุันทีเ่ดนิทางไปกลบัและชือ่ประเทศ 

สง่เอกสารทัง้ ขอ้ 1-2 ใหท้างไลนห์รอืทางอเีมล ์พรอ้มแจง้รายละเอยีดขอ้ 3 

 

การฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง  

การไปเทีย่วประเทศในทวปีแอฟรกิาจะตอ้งฉีดวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืงกอ่นเดนิทางตามกฎการเขา้เมอืงของประเทศใน

แถบนัน้ โดยตอ้งน าส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทีม่รีปูถา่ยและลายเซน็ ไปขอรับบรกิาร 

1. คลนิกิเวชศาสตรท์อ่งเทีย่วและการเดนิทาง (คลนิกินักทอ่งเทีย่ว) โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น คณะ

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหดิล โทร. 02-306-9100 ตอ่ 3034   

2. คลนิกิเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและอายรุศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161 

3. สถาบนับ าราศนราดรู กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 02-590-3430 

4. ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ เชน่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิทา่อากาศยานเชยีงใหม ่สนามบนิภเูกต็ 

5. ร.พ. บ ารงุราษฎร ์สขุมุวทิ 
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ขอ้ควรรูก้อ่นฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง 

1. ตอ้งฉดีกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน 

2. ควรตรวจสอบวา่มขีอ้หา้มหรอืขอ้ควรระวังในการฉีดวัคซนีหรอืไม ่ ถา้มหีรอืไมแ่น่ใจ ควรรบีปรกึษาแพทย ์ อยา่รบี

จา่ยเงนิคา่เดนิทางลว่งหนา้ เพราะถา้ฉีดวคัซนีไมไ่ด ้อาจตอ้งยกเลกิการเดนิทาง 

3. ตอ้งน าส าเนาหนังสอืเดนิทาง ในวันพบแพทย ์มาเพือ่ออกสมดุรับรองการฉีดวคัซนี  

 ราคาวคัซนี 700-1,500 บาทตอ่เข็ม การฉีดวคัซนีครัง้หนึง่จะมรีะยะป้องกนัโรคไขเ้หลอืงได ้ตลอดชพี 

**ทางหน่วยบรกิาร จะใหเ้ป็นหนังสอืเอกสารรับรองมา (เลม่สเีหลอืง) ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งพกตดิตวัไปดว้ย** 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


