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Code: IH14-ZAF-htcc220038-Grand-8SQ-Aug-Oct-99-A220408 

8 วนั แอฟรกิาใต ้แกรนดท์วัร ์

(พกั The Palace, Game Drive สอ่ง Big 5, ลิม้ลองเมนเูด็ด Carnivore และ กุง้มงักร)   

 

 

 

 

 สงิหาคม – ตลุาคม 2565 

99,900 บาท 

เคปทาวน ์– เทเบิล้เมา้ทเ์ทน่ – ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์ก – ชอ้ปป้ิงวอเตอรฟ์รอ้นท ์ 

แหลมกูด๊โฮป – ฟารม์นกกระจอกเทศ – เกาะแมวน า้ – เพนกวนิ แอฟรกิา 

โจฮนัเนสเบริก์ – พรทิอเรยี – สวนสงิโต (Lion Park) – ซนัซติ ี ้  

“เกมไดรฟ์ (Game Drive) สอ่ง Big 5 ที ่บงักบุงุ เกม ลอดจ ์ในอทุยานแหง่ชาตพิลิาเนสเบริก์”  

พรอ้มเมนกูุง้มงักร และ หอยเป๋าฮือ้ทะเลใต ้

 

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 9-16 ส.ค. / 16-23 ก.ย. / 12-19 ต.ค./ 21-28 ต.ค. 2565 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– เคปทาวน ์(ประเทศแอฟรกิาใต)้ 

 

17.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชก็อนิ K ประตทูางเขา้ที ่5 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร ์

สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลนส์ (SQ) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยเทีย่วบนิ SQ 713 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.25 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง และสายการบนิฯ มีบรกิารอาหารค ่า

ระหวา่งเทีย่วบนิสูส่งิคโปร ์

 

วนัทีส่อง  เคปทาวน ์– ไรอ่งุน่ – ล ิม้ลองไวน ์– ภเูขาโตะ๊ – วอเตอรฟ์รอ้นท ์– ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์ก

ดนิ 

 

23.30 น. เดนิทางถงึสนามบนชางง ีประเทศสงิคโปร ์แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

01.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเคปทาวน ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลนส์ เทีย่วบนิ SQ 478 

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ชัว่โมง) 

09.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงเคปทาวน ์(Cape Town) ประเทศ สาธารณรัฐแอฟรกิาใต ้ 

  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเคปทาวน ์ 

- เมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นแหลมทางใตส้ดุของประเทศ เป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศ และยังมแีหลมต่างๆ 

ทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัดคีอื แหลมกูด๊โฮป และแหลมอากลุฮาส ซึง่ตัง้อยูป่ลายใตส้ดุของทวปีแอฟรกิา  

- เป็นจดุทีม่หาสมทุรแอตแลนตคิและมหาสมทุรอนิเดยีมาบรรจบกนั  

- บรเิวณเมอืงรมิฝ่ังทะเลของเคปทาวน์นี้เป็นเสน้ทางทีน่่าเทีย่วทีส่ดุ และมวีวิทวิทัศน์ทีง่ดงามน่าตืน่

ตาตืน่ใจเป็นอยา่งยิง่  

น าท่านเดนิทางเมอืงสเตลเลนบอช (Stllenbosch) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท)ี  

- เมืองที่ตั ้งอยู่ตรงกลางระหว่างหุบเขาและธรรมชาติ แต่ก็มีเพชรเม็ดงามดา้นสถาปัตยกรรม 

ประวัตศิาสตรแ์ละความงดงามทางธรรมชาตใิหไ้ดส้มัผัส  

- เมอืงนีก้อ่ตัง้ขึน้ในปี 1679 โดยเป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แกเ่ป็นอนัดับสองของแอฟรกิาใต ้ 

- ประวัตศิาสตรข์องเมอืงนี้ถ่ายทอดออกมาผ่าน Cape Dutch และสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนและ

วคิตอเรยีนทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี 

- นอกจากนี ้Stellenbosch เป็นค าทีม่คีวามหมายเดยีวกบัค าวา่ไวน ์และเป็นเมอืงเจา้ของเสน้ทางสาย

ไวนท์ีเ่กา่แกม่ากทีส่ดุในแอฟรกิาใต ้ซึง่เสน้ทางนีม้โีรงไวนร์วมมากกวา่ 130 แหง่  

น าท่านเดนิทางสู่โรงงานผลติไวน์และไร่องุ่นอันเลื่องชือ่ของแอฟรกิาใต ้ใหท้่านไดล้ิม้ลองชมิไวน ์

(Wine Testing) จากไรแ่หง่นี ้
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารภายในไร ่

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่ทเบิล้เมา้ทเ์ทน่ (Table Mountain) หรอืภเูขาโต๊ะ  

น าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู ่เทเบิล้เมา้ทเ์ทน่ (Table Mountain)  

- 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาต ิหนึง่ในมรดกโลกซึง่รับรองโดยองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี ค.ศ.2000 

เป็นภเูขาสงูยอดตัดตรงเหมอืนกบัโต๊ะ (***ทัง้นีก้ารใหบ้รกิารของกระเชา้ ขึน้กับสภาพอากาศในวัน

นัน้ๆเพือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยอืน)  

- ขึน้มาดา้นบนมเีสน้ทางเดนิลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดช้มววิรอบดา้นได ้

อยา่งชดัเจน ไกลไปจนถงึตัวเมอืงเคปทาวน ์ 

น าท่านถ่ายรูปกับ ไลออ้นเฮด (Lion head) ภเูขาทีม่องดูแลว้ใครๆ ก็ตอ้งพูดว่าคลา้ยหัวสงิโตในเวลาทีพ่ระ

อาทติยก์ าลังจะลับขอบฟ้าภเูขาลกูนีจ้ะมสีแีดงสวยงามยิง่นัก    

จากนัน้เดนิทางสู ่วคิตอเรยีแอนดอ์ลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์(Victory & Alfred Waterfront)  

- เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์คอมเพล็กซข์นาดใหญ่ อัดแน่นดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมและเอา้ทเ์ลทกว่า 450 

รา้นคา้ อาทเิชน่ ARMANI, GUCCI, GUESS, LOUIS VUITTON, MANGO, TAG HEUER, 

TIMBERLAND, ZARA, ETC อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิในอา่วเทเบิล้เบย ์(Table Bay) พรอ้มจบิแชมเปญ  

- ดืม่ด ่ากบัธรรมชาตแิหง่เมอืงเคปทาวน ์อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพยามพระอาทติยล์ับขอบฟ้าอนัเป็นอกี

หนึง่ทัศนยีภาพทีส่วยงามยิง่แหง่แอฟรกิาใต ้
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร และ หอยเป๋าฮือ้ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั The Radisson Red Hotel V&A Waterfront **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่

1)  

 

วนัทีส่าม แหลมกูด๊โฮป – ฟารม์นกกระจอกเทศ – เกาะแมวน า้ – นกเพนกวนิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางชมความงามของแนวชายฝ่ังบรเิวณเคปเพนนนิซลูา่ (Cape Peninsular) ลัดเลาะแนวชายหาดบน

เสน้ทางโรแมนตกิ และขา้มยอดเขาอันสวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลกอยา่งแชปแมนพคี (Chapman’s peak) ซึง่

ทา่นจะไดส้มัผัสทัศนยีภาพอนัแปลกตา  

จากนัน้น าท่านผ่านชมหมูบ่า้นชาวประมง ณ ฮทูเบย ์(Hout Bay) เพือ่น าท่าน น่ังเรอืเฟอรร์ีไ่ปยัง เกาะแมวน ้า 

(Seal Island) บรเิวณอา่วฮทูเบย ์รมิมหาสมทุรแอตแลนตกิ เพือ่ชมแมวน ้าแอฟรกิาใตห้รอืพันธุเ์คปเฟอรซ์ลี ซึง่

สายพันธุน์ีจ้ะอาศัยอยูแ่คส่องแหง่บนโลก คอืทีแ่อฟรกิาใตแ้ละทางตอนใตข้องประเทศออสเตรเลยี ตืน่ตาตืน่ใจ

กบัฝงูแมวน ้ามากมายบรเิวณรอบเกาะแหง่นี ้

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  พรอ้มลิม้ลอง เมนูกุง้มงักรขนาด 500 กรัมตอ่ทา่น  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ชายหาดโบลเดอร ์(Boulder Beach)  

- ชมอาณาจักรของเพนกวนิพนัธุแ์อฟรกินั ทีม่อียูอ่ยา่งมากมายและสสีนัทีเ่ราคุน้ตา ดว้ยขนาดตัวสงู

เกอืบหนึง่เมตร โดยตวัผูจ้ะมสีสีนัมากกวา่ตัวเมยี โดยเฉพาะบรเิวณขอบตาจะมสีชีมพ ูคลา้ยแตม้สี
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อายแชโดวไ์วอ้ยา่งนัน้ สว่นตัวเมยีจะไมม่ลี าตัวมสีดี าขาวตดักนั แตต่วัเมยีมสีนี ้าตาล และมขีนาด

ใหญก่วา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชมความน่ารักของเหลา่เพนกวนิทีเ่ป็นเจา้ของอาณาจักรแหง่นี ้  

น าทา่นเดนิทางสู ่แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope)  

- อยูใ่นเขตสงวนธรรมชาต ิCape of Good Hope National Reserve ปลายสดุแหลมมปีระภาคาร

ขนาดใหญจ่ะเห็นรอยตะเข็บทีม่หาสมทุรอนิเดยีและมหาสมทุรแอตแลนตกิมาบรรจบกนัไดช้ดัเจนบน

ผวิน ้า ซึง่เป็นเหตุใหบ้รเิวณนี้ทอ้งทะเลมักมหีมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทัง้นี้เพราะกระแสน ้าอุ่น

และกระแสน ้าเย็นมาปะทะกนัท าใหย้ากตอ่การเดนิทางโดยทางเรอืทัง้ในสมยัโบราณ  

- อสิระใหท้า่นเก็บภาพบรรยากาศ ณ จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุที ่Cape Point ใหท้่านไดเ้ก็บภาพปลายสดุ

ของทวปีแอฟรกิาตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่ฟารม์นกกระจอกเทศกูด๊โฮป  

- แหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุอ์กีแห่งหนึง่ของเมอืงเคปทาวน์ และรวมไปถงึนกสาย

พันธุอ์ ืน่ๆ ชมการเลีย้งนกกระจอกเทศทีท่ันสมัย สัมผัสวงจรชวีติของนกกระจอกเทศอยา่งใกลช้ดิ 

สนุกกบัการป้อนอาหารนกกระจอกเทศ  

- อสิระใหท้่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับสัตวปี์กขนาดใหญ่ทีว่ ิง่เร็วทีสุ่ดในโลก และอสิระใหท้่านไดซ้ือ้

สนิคา้ทีผ่ลติจากไขน่กกระจอกเทศ และของฝากทอ้งถิน่อืน่ๆอกีมากมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (Seafood)  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั The Radisson Red Hotel V&A Waterfront ****หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่

2)  

 

วนัทีส่ ี ่ เคปทาวน ์– โจฮนัเนสเบริก์ – Lion Park – ซนัซติ ี ้   

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเคปทาวน ์เพือ่เชคอนิ 

09.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเคปทาวน ์สูส่นามบนิโจฮนัเนสเบริก์ โดยเทีย่วบนิ BA6410 

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช.ม.) 

11.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสงิโต (Lion park)  

- แหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของที่นี่ คนที่มาโจเบริ์กทุกคนตอ้งไม่พลาดที่จะมาแวะถ่ายรูป และ

ใกลช้ดิกบัลกูสงิโต เสอืชตีา้ร ์และชมสตัวป์ระเภทอืน่ๆ   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ซนัซติี ้(Sun City) หรอื (The Lost City)  

- เมอืงลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมอืงทีถู่กเนรมติขึน้จากความคดิของอภมิหาเศรษฐทีีช่ ือ่ว่า 

ซอล เคริซ์เนอร ์(Sol Keznner) ทีล่งทุนดว้ยเงนิจ านวนมหาศาลถงึ 28,000 ลา้นบาท ใชเ้วลา

กอ่สรา้งนาน 18 ปี  
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- ความพยายามอกีลน้เหลอืในการเนรมติผนืดนิอันว่างเปล่าและแหง้แลง้ในแควน้กลางอัฟรกิาใต ้ให ้

กลายเป็นเมอืงแห่งความส าราญและความบันเทงิทุกรูปแบบ โดยการเริม่สรา้งโรงแรมไปเรื่อยๆ 

ตัง้แต ่โรงแรมเดอะซนัซติี ้(Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะ

คาสเคทส ์(The Cascades)  

- จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ไดส้รา้งโรงแรมทีห่รรูาคาแพงทีส่ดุในบรรดาโรงแรมทัง้หลายทีไ่ดก้ล่าวมา

นามว่า เดอะพาเลซ (The Palace) ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน และตกแต่ง

ภายในในสไตลแ์อฟรกิัน (ขอ้แนะน า : หากท่านตอ้งการเทีย่วชมอาณาจักรแห่งนี้ อยา่ลมืพกบัตร

ผา่น (กญุแจหอ้งพัก) ไปดว้ย เพราะบางสถานทีแ่ละกจิกรรมบางประเภทถกูสงวนไวส้ าหรับแขกทีม่า

พัก The Palace เทา่นัน้) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั The Palace Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีห่า้  ซนัซติี ้– บงักบุงุ ลอดจ ์– Game Drive สอ่ง Big 5 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นชมสระวา่ยน ้าขนาดใหญซ่ึง่จ าลองทะเลน ้าจดืเขา้มาไวใ้นโรงแรมเดอะพาเลซ  

- ทีรู่จ้ักกนัในนาม Valley of Wave (หากทา่นตอ้งการลงเลน่น ้าในทะเลเทยีม รบกวนเตรยีมชดุวา่ยน ้า

ไปดว้ย ซึง่สระแหง่นีส้งวนสทิธิใ์หผู้เ้ขา้พักเดอะพาเลซเทา่นัน้)  

- ทะเลน ้าจดืแห่งนี้มลีักษณะเหมอืนทะเลจรงิๆ แวดลอ้มดว้ยขนุเขาและตน้ไมท้ีจ่ัดตกแต่งอย่างเป็น

ระเบยีบสวยงาม รวมไปถงึคลืน่ยกัษ์เทยีมทีค่อยโถมกระหน ่าสรา้งความตืน่เตน้ใหก้บัเราไดไ้มรู่เ้บือ่  

จากนัน้น าทา่นชมสะพานแหง่กาลเวลา Bridge of Time  
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- สองฟากฝ่ังของสะพานจะมรีูปปั้นชา้งขนาดใหญ่เรยีงราย สะพานนี้เชือ่มต่อกับกองหนิมหมึา ทีเ่ชือ่

วา่เป็น The Lost City ทีส่ญูหายไป และเพือ่เป็นการตอกย ้าระลกึถงึความทรงจ าจงึไดส้รา้งสะพาน

แหง่นีข้ ึน้ ทกุๆ หนึง่ชัว่โมงสะพานจะถกูเขยา่เสมอืนแผน่ดนิไหว   

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูบ่งักบุงุ เกมลอดจ ์(Bangubung Game Lodge) ภายใยอทุยานแห่งชาตพิลิาเนสเบริก์ 

(Pilanesburg National Park) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารในลอดจ ์

บา่ย น าท่านสัมผัสประสลการณ์น่ัง รถขับเคลือ่นสีล่อ้ 4WD (Game Drive) เพือ่ชมชวีติสัตวป่์าแอฟรกิาบิ๊ก

ไฟว ์ (BIG 5) ประกอบดว้ย ชา้งแอฟรกิา, สงิโต, เสอืดาว, แรดแอฟรกิัน และควายป่า นอกจากนี้ยังมี

สตัวป่์าหายากอืน่ๆใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจตลอดระยะการชมซาฟาร ี อาทเิชน่ แอนทโีลป มา้ลาย ไฮยน่ีา 

ซึง่จะท าใหท้า่นไดรั้บความประทับใจและตืน่เตน้กบัประสบการณ์ครัง้นี ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในลอดจ ์

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Bangkubung Game Lodge**** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก  Game Drive - พรทิอเรยี - โจฮนัเนสเบริก์ 

  

น าท่านออกชมสัตวแ์ละสัมผัสบรรยากาศของอทุยานมาบลูาในชว่งเชา้ตรู่ (Early Morning Game Drive) ให ้

ทา่นสมัผัสทัง้บรรยากาศ พฤตกิรรมของสตัวบ์างชนดิทีอ่อกหากนิในตอนเชา้ตรู่ และสัตวท์ีก่ลับจากการล่าเหยือ่

ในตอนกลางคนื พรอ้มชมบรรยากาศยามพระอาทติยข์ึน้ทา่มกลางธรรมชาต ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพรทิอเรยี (Pretoria)  

- หรอืทีรู่จ้ักกนัในนาม เมอืงแหง่ดอกไมส้มีว่ง เนื่องจากเต็มไปดว้ยตน้แจ็กการันดา (Jacaranda) ทีม่ี

ดอกสมีว่งสดบานสะพร่ัง ซึง่จะออกดอกบานสะพร่ังอวดโฉมใหผู้เ้ดนิทางมาเยอืนเมอืงนี้ไดเ้ห็นกัน

ในชว่งเดอืนตลุาคมของทุกปี เมอืงพรทีอเรยีนับเป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใต ้เป็น

ทีต่ัง้ของสถานทตูนานาชาต ิธนาคาร ท าเนียบประธานาธบิด ีฯลฯ ภายในเมอืงมกีารจัดวางผังเมอืง

อยา่งดแีละสวยงามเป็นระเบยีบ  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ ลิม้ลองเมนู Carnivore 

บา่ย น าทา่นผา่นชม ศาลาเทศบาลเมอืง (City Hall)  

- มหีอนาฬกิาและมรีะฆัง 32 ใบ และออรแ์กนลม 6,800 ท่อ ดา้นหนา้อาคารมอีนุสาวรยีแ์อนดรสี ์พรี

ทอรัส และลกูชาย ผูก้อ่ตัง้เมอืงพรทิอเรยี  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั ท าเนยีบประธานาธบิด ี(Union Building)   

- สถานที่ท าการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นท าเนียบ

ประธานาธบิดทีีส่วยทีส่ดุในโลก  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ (Johannesburg)  

- หรอืทีช่าวแอฟรกิาใตเ้รยีกกนัสัน้ๆวา่ “โจเบริก์” เป็นเมอืงธรุกจิมาตัง้แต่เมือ่รอ้ยกวา่ปีกอ่น และไดรั้บ

ฉายาวา่ The Gold City  

- ในช่วงศตวรรษที่ 20 มกีารแบ่งแยกสผีวิ ท าใหเ้กดิชมุชน ต่างผวิขึน้คนละมุมเมอืง โดยแยกเป็น

เมอืงคนขาว คอื SANDTON และเมอืงคนด าคอื SOWETO ในปัจจุบันโจเบริก์เต็มไปดว้ยผูค้นและ

อาคารสูงทันสมัย ตัวเมอืงโจฮันเนสเบริ์กทุกวันนี้มีลักษณะไม่ต่างกับเมืองใหญ่ทั่วโลก เพราะ

พลกุพลา่นไปดว้ยผูค้นและตกึสงูระฟ้า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Southern Sun Monte casino Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด  โจฮนัเนสเบริก์ ซติีท้วัร ์– สงิคโปร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโจฮนัเนสเบริก์ (Johannesburg)  

- เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศแอฟรกิาใต ้และเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเกาเทง (Gauteng) อันเป็น

เขตทีม่ัง่คั่งและเป็นแหลง่เศรษฐกจิทีใ่หญส่ดุของแอฟรกิาใต ้ 

- เป็นเขตเมอืงใหญต่ดิอนัดับ 40 ของโลกและเป็นหนึง่ในสองเมอืงระดับโลกของแอฟรกิาทีเ่ป็นทีรู่จ้ัก

ไปทั่วโลก  

- นอกจากนี้โจฮันเนสเบริก์ยังเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดทีต่ัง้อยู่บนดนิแดนทีไ่ม่ถูกแวดลอ้มดว้ยทะเลสาบ 

แมน่ ้า และแหลง่น ้าอืน่ๆ  

น าท่านผ่านชมย่านฮลิโบลว ์ซึง่เป็นทีต่ัง้ขอหอโทรคมนาคมซีง่สูงเด่นเห็นมาแต่ไกล ผ่านชมตกึ คารล์ตัน เซ็น

เตอร ์(Carlton Center), ผ่านชมศาลสงูแห่งแอฟรกิาใต ้และ ศูนยบ์ัญชาการ Anglo American จากนัน้น าท่าน

ผา่นชม Constitution Hill ซึง่อดตีเคยเป็นทีค่มุขงันักโทษในแอฟรกิาใต ้ 

น าทา่นผา่นชมสะพานเนลสนั สะพานแขวนทีม่ทีัศนยีภาพสวยงาม  

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโจฮนัเนสเบริก์เพือ่เชคอนิ 

13.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ สูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยเทีย่วบนิ SQ479  

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) สายการบนิบรกิารอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

วนัทีแ่ปด  สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ 

 

06.10 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

07.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่SQ 706 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.25 ชัว่โมง) 

สายการบนิฯ มบีรกิารอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

08.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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8 วนั แอฟรกิาใต ้แกรนดท์วัร ์

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 9-16 ส.ค. / 16-23 ก.ย. / 12-19 ต.ค./ 21-28 ต.ค. 2565 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  ส.ค. – ต.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 99,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 17,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 92,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 29,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000- 110,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-CPT-JNB-BKK (SQ+BA) หักคา่ตั๋วทัง้ 2 สายการบนิ 23,000 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการวซีา่ ไมต่อ้งใชว้ซีา่ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่ 2 เมษายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. 

  

โปรแกรมทอ่งเทีย่วแอฟรกิาใต ้(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อัตรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ SQ/ BA (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 23 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศแอฟรกิาใต ้

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 40,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยันกรุ๊ปเดนิทางแน่นอนหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
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กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไม่ไดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่ 60 

วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วนั หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 50-75% ของคา่ทัวร ์  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่่านปฎเิสธ หรือ สละสทิธิ ์ในการใชบ้ริการทีท่างทัวร์จัดให ้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการ    ตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อน

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

รอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

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 ์
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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 

 


