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NT536
ทวัรแ์อฟรกิาใต ้CAPE TOWN MOTORBIKE TOUR 7 วัน 4 คนื (EK)
ทัวรแ์อฟรกิาใต ้, 7 วัน 4 คนื ,

Breede River Winelands  , THE COMMODORE HOTEL  , Fisherman Village

ทวัรแ์อฟรกิาใต ้- ดูไบ - เคปทาวน ์- ชุมชนชาวมลาย ู- Green Market Square - เทเบลิเมา้ทเ์ทน่ 
ไลออ้นเฮด - V&A Waterfront Clock Tower - แคมป์เบย ์- เฮอแมนนสั - ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ - แหลมอะกะลสั 
หมูบ่า้นชาวประมง - เวสเทริน์เคป - ลอ่งเรอืแมน่้าํบรดี - ไวนแ์ลนด ์- เคปไวนแ์ลนด ์- เพนนซูิลา่ - แหลมกู๊ดโฮป

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ดไูบ

19.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประตทู ี9 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิแถว T
เจา้หนา้ทรีอตอ้นรับอํานวยความสะดวก

21.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ดไูบ **เพอืเปลยีนเครอืง** โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิ EK373 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 06.45 ชวัโมง)



วนัท ี2
ดไูบ - เคปทาวน ์- หมูบ่า้นโบแคป - ตลาดกรนีสแควร ์- เทเบลิเมา้ทเ์ทน่ - V&A Waterfront

00.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ(DXB) **รอเปลยีนเครอืง 03.10 ชวัโมง**

04.00 น.
ไดเ้วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิคปทาวน ์ประเทศแอฟรกิาใต ้โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิ EK772
บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 9.45 ชวัโมง)

11.45 น.
เดนิทางถงึ เมอืงเคปทาวน ์(CAPE TOWN) เมอืงตากอากาศทตีดิอันดับสวยงามทสีดุแหง่ของโลกตังอยู่ปลายสดุของแอฟรกิาใต ้
ถูกโอบลอ้มดว้ยมหาสมุทรอนิเดยี และแอตแลนตกิ ดา้นหนา้หันเขา้หา มหาสมุทรทังสอง สว่นดา้นหลังมเีทอืกเขาสงูเป็นฉากหลัง 

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ นําทกุทา่นเขา้เช็คอนิ ณ
โรงแรมทพัีกเพอืจัดเก็บสมัภาระและลา้งหนา้ลา้งตาเพอืความสดชนื

13.30 น.
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร (มอืท1ี)

บา่ย
จากนัน นําทา่น ผา่นชมย่าน ชุมชนชาวมลายู ทอีพยพมาอยู่ทแีอฟรกิาใตใ้นเมอืงเคปทาวนม์ชีอืวา่ ชุมชน Bo-Kaap
ซงึถอืเป็นย่านทมีสีสีนัทสีดุของเมอืง ตังอยู่บรเิวณทางลาดของเนนิเขา Signal Hill
ชมุชนนีมชีอืเสยีงในเรืองความสวยงามของบา้นเรือทมีสีสีนัสดใส และทชีมุชนแหง่นีมกีารจัดตังองคก์รไม่หวังผลกําไรชอืวา่ Monkeybiz
ซงึเป็นองคก์รทมีกีารจัดใหผู้ห้ญงิยากจน ในชมุชนไดม้รีายได ้โดยแจกจา่ยลกูปัดใหสํ้าหรับทําเป็นตุก๊ตา หรืองานฝีมอือนื ๆ
เพอืทผีลกําไรทไีดจ้ากการจําหน่ายจะไดก้ลับไปสูช่มุชน 

นําทา่นเดนิทางสู ่Green Market Square เป็นตลาดทอียู่ใจกลางเมอืงเคปทาวน ์ซงึมสีนิคา้หลากหลายชนดิมากมาย อาทเิชน่ ผา้ชนดิตา่งๆ
สรอ้ยคอ หนา้กาก สนิคา้พนืเมอืง ของฝากตา่งๆมากมาย ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้ฝากตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่เทเบลิเมา้ทเ์ทน่ (Table Mountain) หรือภเูขาโตะ๊ 

นําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้า ขนึสู ่เทเบลิเมา้ทเ์ทน่ (Table Mountain) **ทังนีการใหบ้รกิารของกระเชา้
ขนึกับสภาพอากาศในวันนันๆเพอืความปลอดภัยของผูม้าเยือน 

เทเบลิเมา้ทเ์ทน่ 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิหนงึในมรดกโลกซงึรับรองโดยองคก์ารยูเนสโกเ้มอืปี ค.ศ.2000
เป็นภเูขาสงูยอดตัดตรงเหมอืนกับ โตะ๊ ขนึมาดา้นบนมเีสน้ทางเดนิลัดเลาะไปตามแนวขอบเขาเพอืใหนั้กทอ่งเทยีวไดช้มววิรอบดา้นไดอ้ย่างชดัเจน
ไกลไปจนถงึตัวเมอืงเคปทาวน ์

นําทา่นถ่ายรูปกับ ไลออ้นเฮด (Lion head) ภเูขาทมีองดแูลว้ใคร ๆ
ก็ตอ้งพดูวา่คลา้ยหัวสงิโตในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังจะลับขอบฟ้าภเูขาลกูนีจะมสีแีดงสวยงามยงินัก

เย็น
นําทา่นสู ่V&A Waterfront ท ีshopping ตดิทา่จอดเรือแหง่นีเต็มไปดว้ยความมชีวีติชวีาของ live music และ street show ตา่ง ๆ
ของชาวเผา่ใน Africa ทแีหง่นีเต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมายทแีละแวะถ่ายรูปท ีClock Tower ดสูะพานเรือทเีปิดและปิดได ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (มอืท2ี)

ทพีกั
โรงแรม The Commodore Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
แคมป์เบย ์- ฮทัเบย ์- เฮอแมนนสั - แหลมอะกะลสั - หมูบ่า้นชาวประมง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท3ี) 



นําทา่น ขบัมอเตอรไ์บค ์ไปตามเสน้ทาง the Blue Flag beaches of Cape Town ผา่น แคมป์เบย ์(Camps Bay)
ชายหาดทมีชีอืเสยีงตังอยู่ดา้นหลังของ Table Mountain และอัครสาวกทัง 12 องค ์(Majestic 12 Apostles)ตอ่ดว้ย หมู่บา้นชาวประมงเล็ก  ๆที
ฮัทเบย ์(Hout Bay) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฮอแมนนสั (Hermanus) เมอืงชายฝังแสนงดงามจนไดฉ้ายา รีเวยีร่าแหง่แดนใต ้(RIVIERA OF THE SOUTH)
ถูกยกย่องจากนักทอ่งเทยีวทัวโลกวา่ เป็นสถานททีดีทีสีดุในการชมปลาวาฬ ณ อ่าววอลก์เกอรเ์บย ์(Walker bay) 

นําทา่นลอ่งเรือชม ปลาวาฬ SOUTHEN RIGHT WHALE วาฬตัวใหญ่เป้งมซีกีรองเต็มปากเป็นวาฬสายพันธุบ์าลนีกนิแพลงกต์อนเป็นอาหาร
ซงึอพยพมาจากดนิแดนขัวโลกใตเ้พอืหนีอากาศหนาวจัดเป็นหนงึในวาฬทมีขีนาดใหญ่ทสีดุตดิอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
(วาฬใหญ่สดุคอืวาฬสนี ้าํเงนิตัวยาว 25 เมตร) **ทังนีการปรากฎตัวของวาฬนัน ขนึกับชว่งเวลาการอพยพยา้ยถนิในฤดนัูน ๆ
ซงึปกตจิะสามารถพบเห็นไดใ้นชว่งระหวา่งเดอืนกันยาน-ตลุาคมของทกุปี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร (มอืท4ี)

บา่ย
จากนันนําทกุทา่นขับรถตอ่ไป แหลมอะกะลสั (Cape
Agulhas)เป็นแหลมหนิทเีป็นจดุแบง่อย่างเป็นทางการระหวา่งมหาสมุทรแอตแลนตกิกับมหาสมุทรอนิเดยีของทวปีแอฟรกิา
อยู่หา่งจากแหลมกู๊ดโฮปไปทางตะวันออกเฉียงใต ้150 กโิลเมตร และเป็นจดุใตส้ดุของทวปีแอฟรกิา 

จากนัน เดนิทางตอ่ไปยัง หมูบ่า้นชาวประมง (Fisherman Village)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Fisherman Village หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เวสเทริน์เคป - ลอ่งเรอืแมน่้าํบรดี - ไวนแ์ลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นออกจากโรงแรมทพัีกมุ่งหนา้เขา้สูแ่ผน่ดนิใหญ่และเขา้ไปในภเูขาชายฝังทสีวยงามไปยังพนืทเีพาะปลกูไวนช์นัเลศิของจังหวัดเวสเทริน์เคปและขผีา่นภเูขาทน่ีาตนืตาตนืใจ
ดมกลนิหอมของดอกฟินบอส

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทกุทา่น ลอ่งเรอืรอบเมอืงประวตัศิาสตรเ์ล็ก ๆ ของ Breede River Winelands
เมอืคลายความเหนือยลา้ของทา่นไปทังวันแลว้อย่าลมืลองเบยีรท์อ้งถนิ Saggy Stone สกัขวด (เบยีรไ์มร่วมในคา่ทวัร)์
สําหรับทา่นใดทอียากจะขรีถตอ่หลังจากมอืกลางวัน เราสามารถนําทา่นขรีถไปยังเมอืงเล็ก  ๆละแวกนีได ้

เย็น
ชม พระอาทติยต์ก กับบรรยากาศสดุโรแมนตกิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Breede River Winelands หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เคปไวนแ์ลนด ์- เพนนซูิลา่ - แหลมกูด๊โฮป - เคปทาวน์



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เคปไวนแ์ลนด ์(ไร่ไวน)์ ผา่นเสน้ทาง Du Toitskloof อันสวยงามมากสําหรับสงิหนั์กบดิ

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังมอือาหารขรีถชมทัศนียภาพของ Chapman’s peak ถนนเรียบชายฝังทะเลทตีดิอันดับถนนทสีวยทสีดุถนนหนงึในโลก
แวะถ่ายรูปตามจดุตา่ง  ๆ

เดนิทางสู ่เขตสงวนกู๊ดโฮป Cape of Good Hope Nature Reserve Cape Point ซงึเป็นทตัีงของ Cape Point
ปลายแหลมทสีามารถมองออกไปสูท่ะเลบรเิวณทมีหาสมุทรอนิเดยีและ มหาสมุทรแอตแลนตกิมาบรรจบกัน ทังนีเป็นเหต ุใหก้ระแสน ้าํอุ่น
Agulhas และกระแสน ้าํเย็น Benguela มาปะทะกัน ทําใหบ้รเิวณนีมักมสีภาพอากาศแปรปรวนและหมอกจัด
ในสมัยโบราณเรือจงึมักมาร่มในบรเิวณนี เกดิเป็นตํานานเรืองลกึลับของเรือผ ีThe Flying Dutchman เรือทผีา่นจดุนี ไปได ้ตอ้งม“ีGood Hope”
เสยีงดวงกันไปแถมยังเป็นสญัลักษณ์ของจดุสดุทา้ยในการเดนิเรือไปยังทศิใต ้แลว้หันหัวเรือไปทางทศิตะวันออกสูเ่อเชยี
เพอืเดนิทางไปเอาเครืองเทศ

เย็น
นํารถกลับถงึ เคปทาวน์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
The Commodore Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เคปทาวน ์- ดไูบ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

10.30 น.
นําคณะถงึ สนามบนินานาชาตเิคปทาวน์

13.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ดไูบ **เพอืเปลยีนเครือง** โดย สายการบนิเอมเิรตสเ์ทยีวบนิ EK773 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง (ใชเ้วลาบนิประมาณ
09.30 ชวัโมง)

วนัท ี7
ดไูบ - กรุงเทพฯ

00.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ (DXB) **รอเปลยีนเครือง 02.15 ชวัโมง**

02.50 น.
ไดเ้วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศแอฟรกิาใต ้โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิ EK384
บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 06.40 ชวัโมง)

12.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพฤหัสบดที ี25 เมษายน 2562 เวลา 17:46 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้

อัตรานรีวม

•  คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ สายการบนิเอมเิรตส3์0 กโิล/ท่าน

• คา่เช่ามอเตอรไ์บค์

• คา่น ้าํมนั

• น ้าํดมืวันละ 2 ขวด

• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

อัตรานไีมร่วม

•  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• ทปิไกดข์นึอยูก่บัความประทับใจการใหบ้รกิารของท่าน

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• ใบขบัขสีากลประเภทรถจักรยานยนต์

เงอืนไขการจองและสํารองทนัีง

•  กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 60% ของคา่ทัวรท์ังหมด พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการเดนิทาง

•  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ



• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง

• บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวประเทศแอฟรกิาใตเ้ท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศแอฟรกิาใตม้มีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศแอฟรกิาใตต้ามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศแอฟรกิาใตโ้ดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั

• กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะสว่นตวั

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนันทางบรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

เงอืนไขการยกเลกิ

•  สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศแอฟรกิาใตโ้ดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและแอฟรกิาใต ้



ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง

• พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ
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