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NT539
ทวัรแ์อฟรกิาใต ้อทุยานแหง่ชาตคิรูเกอร ์สอ่ง BIG 5 เคปทาวน ์8 วัน 5 คนื (EK)
ทัวรแ์อฟรกิาใต ้, 8 วัน 5 คนื ,

Park Inn Sandton  , Sabi River Sun  , The Commodore Hotel

โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี - จตัุรสักลางเมอืง - อนุสาวรยีพ์อลครเูกอร ์- อดตีประธานาธปิดเีนลสนัแมนเดลา 
พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์- ยา่น Sandton City Park Inn Sandton - อุทยานแหง่ชาตคิรเูกอร ์- Big 5 - เคปทาวน ์ 

Cape Peninsula - เกาะดุยเกอร ์- หาดโบวเ์ดอร ์- แหลมกู๊ดโฮป - สวนพฤกษศาสตร ์- Groot Constantia -
ฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ดไูบ

19.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์สายการบนิเอมเิรตส ์อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประตทู ี9 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิแถว
Tเจา้หนา้ทรีอตอ้นรับอํานวยความสะดวก

21.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ดไูบ **เพอืเปลยีนเครือง** โดย สายการบนิเอมเิรตสเ์ทยีวบนิ EK373 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง (ใชเ้วลาบนิประมาณ
06.45 ชวัโมง)



วนัท ี2
ดไูบ - โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี - จตัรุสักลางเมอืง - พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์- อสิระชอ้ปปิง

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

04.05 น.
ไดเ้วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิO.R. Tambo โจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต้ โดยสายการบนิเอมเิรตส์
เทยีวบนิ EK761 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 8.10 ชวัโมง)

10.15 น.
ถงึ สนามบนิ O.R. Tamboโจฮนัเนสเบริก์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
(นักทอ่งเทยีวชาวไทยไดรั้บการยกเวน้การขอวซีา่สามารถพํานักในแอฟรกิาใตไ้ด ้30วัน) 

จากนัน นําคณะออกเดนิทางสู ่เมอืงพรทิอเรยี เมอืงแหง่ดอกไมส้มีว่ง (Pretoria) เมอืงหลวงดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใตเ้มอืงนี
ตังตามชอืของแอนดสี ์พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วรีบรุุษของการตอ่สูร้บระหวา่งพวกบัวร ์(Boer) กับชนพนืเมอืงผวิดํา พรทิอเรีย
จงึเป็นเมอืงหลวงของชาวบัวรท์พียายามตอ่สูก้ับพวกอังกฤษเพอืใหไ้ดอ้สิรภาพ นอกจากนียังเป็นทตัีงของสถานทตูนานาชาต ิธนาคาร
ทําเนียบประธานาธบิดแีละททํีาการรัฐบาล วฒุสิภาจะจัดประชมุขนึทเีมอืงพรทิอเรีย สงิหนงึทโีดดเดน่และอาจถอืไดว้า่เป็นเอกลักษณ์ของเมอืงคอื
ตน้แจ๊กการันดา (Jacaranda) ทมีดีอกสมี่วงสดบานสะพรังดังเชน่ ซากรุะของชาวญปีุ่ น เมอืงนีไดส้มญานามวา่ "City of Jacarandas"
ซงึจะออกดอกบานสะพรังใหไ้ดเ้ห็นกันในชว่งเดอืนตลุาคมของทกุปี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเทยีวชมสถานทสํีาคัญของเมอืง บรเิวณจตัรุสักลางเมอืง (CHURCH SQUARE) ซงึเป็นทตัีงของ อนุสาวรยีพ์อล ครูเกอร ์(Paul Kruger
Monument) ประธานาธบิดขีองรัฐอสิระชาวบัวร์
จัตรัุสแหง่นีเป็นสถานททีชีาวบัวรม์าชมุนุมแลกเปลยีนความคดิเห็นดา้นการปกครองและรับรูข้า่วสารบา้นเมอืงกันผา่นชมทําเนียบประธานาธบิดี
(UNION BUILDING) ททํีาการของรัฐบาลทใีหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนตดิอันดับวา่เป็นทําเนียบประธานาธบิดทีสีวยทสีดุในโลก 

ใหท้า่นไดอ้สิระถ่ายรูปคูก่ับรูปปัน อดตีประธานาธปิดเีนลสนั แมนเดลา (Nelson Mandala) ทยีืนตระหงา่นอยู่เหนือสวน
แมนเดลาเขา้รับตําแหน่งทนีีเมอืปี 1994 เป็นประธานาธบิดทีไีดรั้บเลอืกตามระบอบประชาธปิไตยคนแรกของแอฟรกิาใต ้

เขา้ชม พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & Museum) ศนูยร์วมจติใจของชนผวิขาวเชอืสายดังเดมิของชาวบัวร์
อนุสาวรียแ์หง่นีสรา้งขนึเพอืระลกึถงึการเดนิทางอพยพของพวกบัวรจ์ากปลายแหลมของทวปี
เขา้สูใ่จกลางประเทศแอฟรกิาใตแ้ละร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสูร้บกับชาวพนืเมอืง 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่โจฮนัเนสเบริก์ เพอืรับประทานอาหารเย็น

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นําทา่นอสิระชอ้ปปิง ยา่น Sandton City

ทพีกั
Park Inn Sandton ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
โจฮนัเนสเบริก์ - อทุยานแหง่ชาตคิรูเกอร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

08.00 น.
นําคณะถงึ สนามบนิ O.R. Tambo  เพอืเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตคิรูเกอร์

10.00 น.
เหนิฟ้าสู ่สนามบนิ MQP Nelspruit



10.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ MQP Nelspruit จากนันนําคณะเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีกเพอืวางสมัภาระและทานอาหารกลางวัน

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ หอ้งอาหารโรงแรม

บา่ย
นําทา่น ขนึรถเปิดหลงัคา เพอืชมความอุดมสมบรูณ์ของพชืพรรณนานาชนดิภายในอุทยานแหง่นีและเมอืดวงอาทติยต์ก
ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์สอ่งสตัวใ์นชว่งพลบค่าํ อาจจะเจอนักลา่ทกํีาลังลา่เหยือยในชว่งเวลานีก็เป็นได ้

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นแบบบฟุเฟ่ต์

ทพีกั
Sabi River Sun ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อทุยานแหง่ชาตคิรูเกอร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

วันนีเราจะใชเ้วลาทังวันใน อทุยานแหง่ชาตคิรูเกอร ์เพอืสอ่งสตัวแ์ละหา สงิโต, เสอืดาว, ควายป่า, แรด และ ชา้งแอฟรกิา (Big5)

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีงแบบบฟุเฟ่ต์

บา่ย
ใชเ้วลาตามลา่ Big 5 และดวูถิชีวีติของสตัวต์า่ง  ๆกันตอ่

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นแบบบฟุเฟ่ต์

ทพีกั
Sabi River Sun ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
อทุยานแหง่ชาตคิรูเกอร ์- เคปทาวน์

เชา้
ตนืเชา้เพอืไป ดวูถิชีวีติของเหลา่สตัวป่์ายามเชา้ 

รับประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง

11.00 น.
นําคณะเดนิทางถงึ สนามบนิ MQP Nelspruit เพอืเดนิทางสูเ่คปทาวน์

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีงแบบ Lunch Box

13.15 น.
เหนิฟ้าสู ่สนามบนิเคปทาวน์

15.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเคปทาวน ์

จากนันนําคณะเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีกเพอืเชคอนิและวางสมัภาระ

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจนี



ทพีกั
The Commodore Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เคปทาวน ์- Cape Peninsula - เกาะดยุเกอร ์- หาดโบวเ์ดอร ์- แหลมกูด๊โฮป - สวนพฤกษศาสตร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

ชมความงามของชายฝังบรเิวณ Cape Peninsula ลัดเลาะสูช่ายหาดทสีวยสะดดุตา ขา้มยอดเขาอันสวยงามทมีชีอืเสยีงกอ้งโลก Chapman’s
Peakทา่นจะไดช้มภมูปิระเทศทแีปลกตาอันน่าประทับใจ ซงึในปัจจบัุนเป็นสถานทตัีงของทพัีกตากอากาศอันหรูหรา 

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นชาวประมงเล็กๆ ท ีHout Bay เพอืนําทา่น นงัเรอืชมฝงูแมวน้าํ ทแีสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนับพันตัวที
เกาะดยุเกอร ์(Duiker Island) ** ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ี**

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคารแบบตะวันตกดว้ย เมนูซฟีู๊ ดกุง้มงักร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่บรเิวณ Simon’s Town ซงึเป็นอาณานคิมของฝงูนกเพนกวนิพันธุแ์อฟรกิัน Jackass ขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที
หาดโบวเ์ดอร ์(Boulder Beach) มลัีกษณะเทา้เป็นสดํีา เปลอืกตาสชีมพ ูเป็น 1 ใน 15 ชนดิในโลกทใีกลจ้ะสญูพันธุ ์

จากนัน นําทา่นเทยีวชม แหลมแหง่ความหวัง หรือ แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature
Reserve ปลายสดุแหลมมปีระภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บทมีหาสมุทรอนิเดยีและมหาสมุทรแอตแลนตกิมาบรรจบกันไดช้ดัเจน
บนผวิน ้าํซงึเป็นเหตใุหบ้รเิวณนี ทอ้งทะเลมักมหีมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทังนีเพราะกระแสน ้าํอุ่นและกระแสน ้าํเย็นมาปะทะกัน
ทําใหย้ากตอ่การเดนิทางโดยทางเรือทังในสมัยโบราณและปัจจบัุน ทัศนะวสิยัไม่ดนัีกทําใหเ้รือชนหนิโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆ
จนกอ่ใหเ้กดิเรืองราวของภาพหลอน มติอัินลลัีบและเรืองเลา่ขานเกยีวกับฟลายองิดัตชแ์มน Flying Dutchman
ซงึเป็นชอืเรือทนัีกเดนิทางเรือชาวดัตช ์ทพียายามจะเดนิทางออ้มผา่นแหลมกู๊ดโฮป ใหไ้ดแ้ตก็่ทําไม่สําเร็จ
ทําใหเ้รือสญูหายไปในทะเลทา่มกลางหมกหนาทบึจนทกุวันนี และจดุชมววิทสีวยทสีดุคอื Cape Point เคปพอยท ์

นําทา่นเดนิทางสู ่Kirstenbosch Botanic Garden เป็นหนงึในสวนพฤกษศาสตรท์เีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงระดับโลก ตังอยู่ทเีชงิเขา Table
Mountain เรมิตน้กอ่ตังในปีค.ศ. 1913 โดยทคีรบรอบ100 ปี ในปีค.ศ. 2013 ทผีา่นนีเอง
เพอืเป็นการเฉลมิฉลองอย่างยงิใหญ่จงึสรา้งสะพานลอยฟ้าในปีค.ศ. 2013 – 2014 และเปิดใหบ้รกิารแบบสาธารณะเมอืวันท1ี7 พฤษภาคม ปีค.ศ.
2014 โดยมวัีตถุประสงคใ์นการอนุรักษ์ไมด้อกทมีเีอกลักษณ์เฉพาะถนิของอเมรกิาใต ้ถอืเป็น 1 ใน 7 ของสวนพฤกษศาสตรด์ทีสีดุในโลก
สวนแหง่นียังมตีน้ไมท้ปีลกูเป็นแนวรัวทโีดง่ดังทสีดุในโลก โดยในปี 1660
มกีารปลกูพุม่ไมห้นามเพอืปกป้องอาณาเขตของอาณานคิมของชาวดัชท ์และแนวรัวตน้ไมนี้ก็ยังคงอยู่ตราบเทา่ทกุวันนี และเป็นมรดกของเมอืง
(Provincial Heritage Site) อกีดว้ย 

นําทา่นชม การจดัแสดงพนัธุไ์มจ้ากเขตตา่งๆ ของแอฟรกิา โดยเฉพาะอย่างยงิ จากเขตแหง้แลง้ทางตอนบน
และทางฝังตะวันตกของประเทศซงึตดิกับประเทศนามเีบยี เชญิชมความงามของหมู่มวลไมด้อกอันสวยสดในเนือท ี1,380 เอเคอร์
และเพลดิเพลนิกับพันธุไ์มท้อีวดโฉมความงดงามตามอัธยาศัย จนกระทังไดเ้วลาอันสมควร

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบตะวันตก

ทพีกั
The Commodore Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เคปทาวน ์- Groot Constantia - ฟารม์นกกระจอกเทศ - ดไูบ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ผลติไวนเ์กา่แกท่สีดุใน Cape Town  นามวา่ Groot Constantiaไวนเ์อสเตททสีรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบดัชต์
ทนีีเป็นทแีรกทเีรมิการปลกูองุน่ Groot Constantia ไดผ้ลติไวนแ์ละกวาดรางวัลตา่งๆมาแลว้มากมาย เป็นแหลง่ผลติผลติไวนช์นัด ีมหีอ้ง Tasting



ไวใ้หสํ้าหรับนักทอ่งเทยีว ทตีอ้งการทดลองชมิไวน ์รสชาต ิตา่ง  ๆเชน่ ไวนแ์ดง ไวนข์าว และมบีรกิารใหซ้อืกลับในราคาย่อมเยา อกีดว้ย 

จากนัน นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสชวีติสตัวอั์นป็นเอกลักษณ์อกีอย่างของเมอืง คอืนกกระจอกเทศ ณ ฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศ
ทมีชีอืเสยีงของเมอืง West Coast Ostrich Farm เรียนรูเ้รืองราวอันน่าสนใจยงิของนกกระจอกเทศ ทมีจีดุเดน่คอื
เป็นสตัวปี์กขนาดใหญ่แตแ่ทนทจีะใชปี้กบนิกลับมคีวามชํานาญในการใชข้าวงิไดอ้ย่างรวดเร็วทสีดุในโลกเลยเลยทเีดยีว
แถมปัจจบัุนยังเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิสําคัญของประเทศอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีงอาหารพนืเมอืง เมนูจากเนอืและไขข่องนกกระจอกเทศ

15.00 น.
นําคณะถงึ สนามบนินานาชาตเิคปทาวน์

18.20 น.
ออกเดนิทางสู ่ดไูบ **เพอืเปลยีนเครือง** โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิ EK771 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง(ใชเ้วลาบนิประมาณ
09.25 ชวัโมง)

วนัท ี8
ดไูบ - กรุงเทพฯ

05.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ(DXB) **รอเปลยีนเครือง 03.00 ชวัโมง**

08.45 น.
ไดเ้วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิ EK370
บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 6.30 ชวัโมง)

18.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี25 เมษายน 2562 เวลา 16:44 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้

อัตรานรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ สายการบนิเอมเิรตส3์0 กโิล/ท่าน

• 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%

เงอืนไขการจอง

•  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 ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางไดย้กเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ 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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