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NT208
ทวัรแ์อฟรกิาใต ้เคปทาวน ์โจฮันเนสเบริก์ 8 วัน 5 คนื (ET)
ทัวรแ์อฟรกิาใต ้, 8 วัน 5 คนื ,

BAKUBUNG BUSH LODGE  , THE PALACE HOTEL  , The Commodore Hotel Cape Town  , Southern Sun
Montecasino Hotel

ชม พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์ ชอ้ปปิง ณ ตลาดเพชรพลอย 
สนุกสดุมนักบั MORNING GAME DRIVE

ชม สะพานแหง่กาลเวลา ชมฝงู แมวน้าํ ท ีเกาะดุยเกอร ์
ขนึรถกระเชา้ลอยฟ้าชมววิจากยอดเขา เทเบลิเมา้เทน่ 

ชม ฟารม์นกกระจอกเทศ การสาธติการเพาะเลยีงลกูนก การวางไข่
แวะ ไรไ่วน ์Groot Constantia Wine Estate ทมีชีอืเสยีงในเมอืงเคปทาวน์

พเิศษ พกั The Palace 1 คนื

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - อาดสิบาบา - เคปทาวน ์(ประเทศแอฟรกิาใต)้

22.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีอาคารผูโ้ดยสาร ประต ู5 เคานเ์ตอรเ์ช็กอนิ U สายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ (ET) ณ
สนามบนิสวุรรณภมูิ



วนัท ี2
เคปทาวน ์- ภเูขาโตะ๊ - วอเตอรฟ์รอ้นท ์- ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ

01.20 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาดสิบาบา ประเทศเอธโิอเปีย โดย เทยีวบนิ ET609 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 8.15 ชวัโมง)
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ (เครืองบนิ
Boeing 787 – Dreamliner)

06.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอาดสิบาบา แวะเปลยีนเทยีวบนิ

08.15 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเคปทาวน ์โดย สายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ เทยีวบนิ ET847 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6.30 ชวัโมง) (เครืองบนิ Airbus
A350)

13.55 น.
เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงเคปทาวน ์(Cape Town) ประเทศสาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เทเบลิเมา้ทเ์ทน่ (Table Mountain) หรือ ภเูขาโตะ๊ นําทา่นนังกระเชา้ไฟฟ้าขนึสู ่เทเบลิเมา้ทเ์ทน่ (Table Mountain) 1 ใน
7 สงิมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิหนงึในมรดกโลกซงึรบัรองโดยองคก์ารยูเนสโกเ้มอืปี ค.ศ.2000 เป็นภเูขาสงูยอดตดัตรงเหมอืนกบัโตะ๊
(***ทังนีการใหบ้รกิารของกระเชา้ ขนึกับสภาพอากาศในวันนันๆเพอืความปลอดภัยของผูม้าเยือน)
ขนึมาดา้นบนมเีสน้ทางเดนิลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพอืใหนั้กทอ่งเทยีวไดช้มววิรอบดา้นไดอ้ย่างชดัเจน ไกลไปจนถงึตัวเมอืงเคปทาวน์

นําทา่นถ่ายรูปกับ ไลออ้นเฮด (Lion head) ภเูขาทมีองดแูลว้ใครๆ
ก็ตอ้งพดูวา่คลา้ยหัวสงิโตในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังจะลับขอบฟ้าภเูขาลกูนีจะมสีแีดงสวยงามยงินัก

จากนันเดนิทางสู ่วคิตอเรยีแอนดอ์ลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์(Victory & Alfred Waterfront) เอ็นเตอรเ์ทนเมนทค์อมเพล็กซข์นาดใหญ่
อัดแน่นดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมและเอา้ทเ์ลทกวา่ 450 รา้นคา้ อาทเิชน่ ARMANI, GUCCI, GUESS, LOUIS VUITTON, MANGO, TAG HEUER,
TIMBERLAND, ZARA, ETC อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

สมควรแกเ่วลา นําทา่น ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิในอา่วเทเบลิเบย ์(Table Bay)  พรอ้มจบิแชมเปญ ดมืด่าํกับธรรมชาตแิหง่เมอืงเคปทาวน์
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพยามพระอาทติยลั์บขอบฟ้าอันเป็นอกีหนงึทัศนียภาพทสีวยงามยงิแหง่แอฟรกิาใต ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารไทย

ทพีกั
The Commodore Hotel / The Radisson Red Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
แหลมกูด๊โฮป - ฟารม์นกกระจอกเทศ - เกาะแมวน้าํ - นกเพนกวนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางชมความงามของแนวชายฝังบรเิวณ เคปเพนนนิซูลา่ (Cape Peninsular) ลัดเลาะแนวชายหาดบนเสน้ทางโรแมนตกิ
และขา้มยอดเขาอันสวยงามทมีชีอืเสยีงกอ้งโลกอย่าง แชปแมนพคี (Chapman’s peak) ซงึทา่นจะไดส้มัผัสทัศนียภาพอันแปลกตา

จากนันนําทา่นผา่นชมหมู่บา้นชาวประมง ณ ฮทูเบย ์(Hout Bay) เพอืนําทา่น นงัเรอืเฟอรร์ไีปยงั เกาะแมวน้าํ (Seal Island)
บรเิวณอ่าวฮูทเบย ์รมิมหาสมุทรแอตแลนตกิ เพอืชมแมวน ้าํแอฟรกิาใตห้รือพันธุเ์คปเฟอรซ์ลี ซงึสายพันธุนี์จะอาศัยอยู่แคส่องแหง่บนโลก
คอืทแีอฟรกิาใตแ้ละทางตอนใตข้องประเทศออสเตรเลยี ตนืตาตนืใจกับฝงูแมวน ้าํมากมายบรเิวณรอบเกาะแหง่นี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พรอ้มลมิลอง เมนูกุง้มงักร

บา่ย



นําทา่นเดนิทางสู ่ชายหาดโบลเดอร ์(Boulder Beach) ชมอาณาจักรของเพนกวนิพนัธุแ์อฟรกินั ทมีอียู่อย่างมากมายและสสีนัทเีราคุน้ตา
ดว้ยขนาดตัวสงูเกอืบหนงึเมตร โดยตัวผูจ้ะมสีสีนัมากกวา่ตัวเมยี โดยเฉพาะบรเิวณขอบตาจะมสีชีมพ ูคลา้ยแตม้สอีายแชโดวไ์วอ้ย่างนัน
สว่นตัวเมยีจะไม่มลํีาตัวมสีดํีาขาวตัดกัน แตตั่วเมยีมสีนี ้าํตาล และมขีนาดใหญ่กวา่
อสิระใหท้า่นถ่ายรูปและชมความน่ารักของเหลา่เพนกวนิทเีป็นเจา้ของอาณาจักรแหง่นี

นําทา่นเดนิทางสู ่แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวนธรรมชาต ิCape of Good Hope National Reserve
ปลายสดุแหลมมปีระภาคารขนาดใหญ่จะเห็นรอยตะเข็บทมีหาสมุทรอนิเดยีและมหาสมุทรแอตแลนตกิมาบรรจบกันไดช้ดัเจนบนผวิน ้าํ
ซงึเป็นเหตใุหบ้รเิวณนีทอ้งทะเลมักมหีมอกลงจัดอากาศแปรปรวน
ทังนีเพราะกระแสน ้าํอุ่นและกระแสน ้าํเย็นมาปะทะกันทําใหย้ากตอ่การเดนิทางโดยทางเรือทังในสมัยโบราณ อสิระใหท้า่นเก็บภาพบรรยากาศ ณ
จดุชมววิทสีวยทสีดุท ีCape Point ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพปลายสดุของทวปีแอฟรกิาตามอัธยาศัย

ไดเ้วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่ฟารม์นกกระจอกเทศกูด๊โฮป แหลง่รวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุอ์กีแหง่หนงึของเมอืงเคปทาวน์
และรวมไปถงึนกสายพันธุอ์นื  ๆชมการเลยีงนกกระจอกเทศททัีนสมัย สมัผัสวงจรชวีติของนกกระจอกเทศอย่างใกลช้ดิ
สนุกกับการป้อนอาหารนกกระจอกเทศ อสิระใหท้า่นถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับสตัวปี์กขนาดใหญ่ทวีงิเร็วทสีดุในโลก
และอสิระใหท้า่นไดซ้อืสนิคา้ทผีลติจากไขน่กกระจอกเทศ และของฝากทอ้งถนิอนืๆอกีมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร และ หอยเป๋าฮอื

ทพีกั
The Commodore Hotel / The Radisson Red Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เคปทาวน ์- โจฮนัเนสเบริก์ - ซนัซติ ี- สวนสงิโต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

07.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเคปทาวน ์เพอืเช็คอนิ

08.50 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิเคปทาวน ์สู ่สนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ โดยเทยีวบนิ SA316 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช.ม.)

10.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโจฮนัเนสเบริก์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสงิโต (Lion park) สวนสงิโตแหง่นีถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวอันดับหนงึของทนีี
คนทมีาโจเบริก์ทกุคนตอ้งไม่พลาดทจีะมาแวะถ่ายรูป และใกลช้ดิกับลกูสงิโต เสอืชตีา้ร ์และชมสตัวป์ระเภทอนืๆ

นําทา่นเดนิทางสู ่ซนัซติ ี(Sun City) หรือ (The Lost City) เมอืงลับแลแหง่หบุเขาแสงตะวัน
เป็นเมอืงทถีูกเนรมติขนึจากความคดิของอภมิหาเศรษฐทีชีอืวา่ ซอล เคริซ์เนอร ์(Sol Keznner) ทลีงทนุดว้ยเงนิจํานวนมหาศาลถงึ 28,000
ลา้นบาท ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน 18 ปี และความพยายามอกีลน้เหลอืในการเนรมติผนืดนิอันวา่งเปลา่และแหง้แลง้ในแควน้กลางอัฟรกิาใต ้
ใหก้ลายเป็นเมอืงแหง่ความสําราญและความบันเทงิทกุรูปแบบ โดยการเรมิสรา้งโรงแรมไปเรือย  ๆตังแต ่โรงแรมเดอะซนัซติ ี(Sun City Hotel)
โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส ์(The Cascades) จนในปี ค.ศ. 1992
เขาก็ไดส้รา้งโรงแรมทหีรูราคาแพงทสีดุในบรรดาโรงแรมทังหลายทไีดก้ลา่วมานามวา่ เดอะพาเลซ (The Palace)
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน และตกแตง่ภายในในสไตลแ์อฟรกิัน (ขอ้แนะนํา : หากทา่นตอ้งการเทยีวชมอาณาจักรแหง่นี
อย่าลมืพกบัตรผา่น(กญุแจหอ้งพัก)ไปดว้ย เพราะบางสถานทแีละกจิกรรมบางประเภทถูกสงวนไวสํ้าหรับแขกทมีาพัก The Palace เทา่นัน)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

ทพีกั
The Palace Hotel หรือเทยีบเทา่



วนัท ี5
ซนัซติ ี- บงักุบุง ลอดจ ์- Game Drive สอ่ง Big 5

เชา้
นําทา่นชม สระวา่ยน ้าํขนาดใหญ่ ซงึจําลองทะเลน ้าํจดืเขา้มาไวใ้นโรงแรมเดอะพาเลซ ทรีูจั้กกันในนาม Valley of Wave
(หากทา่นตอ้งการลงเลน่น ้าํในทะเลเทยีม รบกวนเตรียมชดุวา่ยน ้าํไปดว้ย ซงึสระแหง่นีสงวนสทิธใิหผู้เ้ขา้พักเดอะพาเลซเทา่นัน)
ทะเลน ้าํจดืแหง่นีมลัีกษณะเหมอืนทะเลจรงิ  ๆแวดลอ้มดว้ยขนุเขาและตน้ไมท้จัีดตกแตง่อย่างเป็นระเบยีบสวยงาม
รวมไปถงึคลนืยักษ์เทยีมทคีอยโถมกระหนํ่าสรา้งความตนืเตน้ใหก้ับเราไดไ้ม่รูเ้บอื

จากนันนําทา่นชม สะพานแหง่กาลเวลา Bridge of Time ซงึสองฟากฝังของสะพานจะมรีูปปันชา้งขนาดใหญ่เรียงราย
สะพานนีเชอืมตอ่กับกองหนิมหมึา ทเีชอืวา่เป็น The Lost City ทสีญูหายไป
และเพอืเป็นการตอกย ้าํระลกึถงึความทรงจําจงึไดส้รา้งสะพานแหง่นีขนึ ทกุๆหนงึชวัโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมอืนแผน่ดนิไหว 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่บงักุบุง เกมลอดจ ์(Bangubung Game Lodge) ภายใยอุทยานแหง่ชาตพิลิาเนสเบริก์ (Pilanesburg National
Park)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในลอดจ์

บา่ย
นําทา่นสมัผัสประสลการณ์นัง รถขบัเคลอืนสลีอ้ 4WD (Game Drive) เพอืชม ชวีติสตัวป่์าแอฟรกิาบกิไฟว ์(BIG 5) ประกอบดว้ย
ชา้งแอฟรกิา, สงิโต, เสอืดาว, แรดแอฟรกิัน และควายป่า นอกจากนียังมสีตัวป่์าหายากอนืๆใหท้า่นไดต้นืตาตนืใจตลอดระยะการชมซาฟารี
อาทเิชน่ แอนทโีลป มา้ลาย ไฮยีน่า ซงึจะทําใหท้า่นไดรั้บความประทับใจและตนืเตน้กับประสบการณ์ครังนี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ภายในลอดจ์

ทพีกั
Bangkubung Game Lodge หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
Game Drive - พรทิอเรยี - โจฮนัเนสเบริก์

..... น.
นําทา่นออกชมสตัวแ์ละสมัผสับรรยากาศของอทุยานมาบูลา ในช่วงเชา้ตรู ่(Early Morning Game Drive) ใหท้า่นสมัผัสทังบรรยากาศ
พฤตกิรรมของสตัวบ์างชนดิทอีอกหากนิในตอนเชา้ตรู่ และสตัวท์กีลับจากการลา่เหยือในตอนกลางคนื
พรอ้มชมบรรยากาศยามพระอาทติยข์นึทา่มกลางธรรมชาติ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพรทิอเรยี (Pretoria) หรือทรีูจั้กกันในนาม "เมอืงแหง่ดอกไมส้มีว่ง" เนืองจากเต็มไปดว้ยตน้แจ็กการันดา (Jacaranda)
ทมีดีอกสมี่วงสดบานสะพรัง ซงึจะออกดอกบานสะพรังอวดโฉมใหผู้เ้ดนิทางมาเยือนเมอืงนีไดเ้ห็นกันในชว่งเดอืนตลุาคมของทกุปี
เมอืงพรีทอเรียนับเป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใต ้เป็นทตัีงของสถานทตูนานาชาต ิธนาคาร ทําเนียบประธานาธบิด ีฯลฯ
ภายในเมอืงมกีารจัดวางผังเมอืงอย่างดแีละสวยงามเป็นระเบยีบ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นผา่นชม ศาลาเทศบาลเมอืง (City Hall) ทมีหีอนาฬกิาและมรีะฆัง 32 ใบ และออรแ์กนลม 6,800 ทอ่
ดา้นหนา้อาคารมอีนุสาวรียแ์อนดรีส ์พรีทอรัส และลกูชาย ผูก้อ่ตังเมอืงพรทิอเรีย

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ทําเนยีบประธานาธบิด ี(Union Building) สถานททํีาการของรัฐบาลทใีหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง
จนตดิอันดับวา่เป็นทําเนียบประธานาธบิดทีสีวยทสีดุในโลก 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ (Johannesburg) หรือทชีาวแอฟรกิาใตเ้รียกกันสนัๆวา่ “โจเบริก์”



เป็นเมอืงธรุกจิมาตังแตเ่มอืรอ้ยกวา่ปีกอ่น และไดรั้บฉายาวา่ The Gold City ในชว่งศตวรรษท ี20 มกีารแบง่แยกสผีวิ ทําใหเ้กดิชมุชน
ตา่งผวิขนึคนละมุมเมอืง โดยแยกเป็นเมอืงคนขาว คอื SANDTON และเมอืงคนดําคอื SOWETO
ในปัจจบัุนโจเบริก์เต็มไปดว้ยผูค้นและอาคารสงูทันสมัย ตัวเมอืงโจฮันเนสเบริก์ทกุวันนีมลัีกษณะไม่ตา่งกับเมอืงใหญ่ทัวโลก
เพราะพลกุพลา่นไปดว้ยผูค้นและตกึสงูระฟ้า

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ ลมิลองเมนู Carnivore

ทพีกั
Southern Sun Monte casino Hotel / Holiday Inn Sandton Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
โจฮนัเนสเบริก์ ซติทีวัร ์- อาดสิบาบา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเทยีวชมเมอืง โจฮนัเนสเบริก์ (Johannesburg) เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในประเทศแอฟรกิาใต ้และเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเกาเทง
(Gauteng) อันเป็นเขตทมัีงคังและเป็นแหลง่เศรษฐกจิทใีหญ่สดุของแอฟรกิาใต ้เป็นเขตเมอืงใหญ่ตดิอันดับ 40
ของโลกและเป็นหนงึในสองเมอืงระดับโลกของแอฟรกิาทเีป็นทรีูจั้กไปทัวโลก
นอกจากนีโจฮันเนสเบริก์ยังเป็นเมอืงใหญ่ทสีดุทตัีงอยู่บนดนิแดนทไีม่ถูกแวดลอ้มดว้ยทะเลสาบ แม่น ้าํ และแหลง่น ้าํอนืๆ

นําทา่นผา่นชม ยา่นฮลิโบลว ์ซงึเป็นทตัีงขอหอโทรคมนาคมซงีสงูเดน่เห็นมาแตไ่กล

ผา่นชมตกึ คารล์ตนั เซ็นเตอร ์(Carlton Center), ศาลสงูแหง่แอฟรกิาใต ้และ ศนูยบ์ญัชาการ Anglo American 

จากนันนําทา่นผา่นชม Constitution Hill ซงึอดตีเคยเป็นทคีมุขังนักโทษในแอฟรกิาใต ้

นําทา่นผา่นชม สะพานเนลสนั สะพานแขวนทมีทัีศนียภาพสวยงาม

11.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ เพอืเช็คอนิ

14.10 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ สู ่สนามบนิอาดสิบาบา โดยเทยีวบนิ ET808 ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.15 ชวัโมง
(สายการบนิบรกิารอาหารกลางวันระหวา่งเทยีวบนิ)

20.25 น.
เดนิทางมาถงึ สนามบนิอาดสิบาบา แวะเปลยีนเครือง

22.40 น.
ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีET608 ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ชวัโมง (สายการบนิฯมบีรกิารอาหารค่าํ และ
อาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ)

วนัท ี8
อาดสิบาบา - กรุงเทพฯ

11.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)

อตัราคา่บรกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 14:14 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

• ราคาอาจมกีารปรบัขนึ - ลง ตามราคาน ้าํมนัทปีรบัขนึลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทสีายการบนิประกาศปรบั และทมีเีอกสารยนืยันเท่านัน (คดิ ณ วันท  ี26 10
มถินุายน 2562)

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ SQ/SA (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 23 ก.ก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ภาษีในประเทศแอฟรกิาใต ้

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพอืป้องกนัการสญูหาย

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัไดร้บัการยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่45 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วัน หกัคา่มดัจํา 10,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่26-44 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-15 วัน หกัคา่มดัจํา 10,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-25 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 50-75% ของคา่ทัวร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่4-19วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร์

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.



แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ
?กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

•  ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน
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