
Page 1 of 13 

 

 

 

Code: IG04-ZAF-OnceIn-QQGQ3JNBSQ004-85SQ-Apr-May2023-95-A230301 

 

 

ONCE IN SOUTH AFRICA  

แอฟรกิาใต ้โจฮนัเนสเบริก์ เคปทาวน ์  

8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิ Singapore Airlines (SQ)   
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กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น ทา่นละ พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

12-19 เมษายน 2566 95,900.- 12,900.- 

28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 95,900.- 12,900.- 

31 พฤษภาคม – 7 มถินุายน 2566 95,900.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 30 USD /ทา่น/ทรปิ 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 24 USD  /ทา่น/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  ✈ ✈ ✈  

2 สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี –Union 

Building  - เมอืงซนัซติี ้-  Game Drive  
✈   

THE PALACE OF THE LOST 

CITY 

3 ซนัซติี ้- โจฮนัเนสเบริก์ –บนิภายในสูเ่มอืงเคปทาวน ์

– ฟรานโชค 
   

PROTEA BY MARRIOTT 

FRANCHOEK 

4 ฟรานโชค – พพิธิภณัฑร์ถฟรานโชค - Rickety 

Bridge Winery Estate  - สเตลเลนบอช – เคปทาวน ์
   

PROTEA BY MARRIOTT CAPE 

CASTLE  

5 เคปทาวน ์- Table Mountain – เกาะแมวน ้า - World 

of Birds – ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์

รอ้นท ์

  X 
PROTEA BY MARRIOTT CAPE 

CASTLE  

6 เคปทาวน ์– แหลมเพนนนิซลูา่ –ฟารม์

นกกระจอกเทศ– แหลมกูด๊โฮป - Boulders Beach 
   

PROTEA BY MARRIOTT CAPE 

CASTLE  

7 เคปทาวน ์– สนามบนิ  ✈ ✈  

8 สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  

 17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิ

สงิคโปร ์แอรไ์ลน ์ พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

20.10 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ713  

*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทาง 31 พ.ค. จะออกเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ SQ711 เวลา 18.30 

น. และจะไปถงึสงิคโ์ปรเ์วลา 21.55 น.*** 

วนัทีส่อง สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี –Union Building  - เมอืงซนัซติ ี ้-  Game Drive 
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23.30 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

01.30 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ478 

06.10 น. ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 5 ชัว่โมง)  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพรทิอเรยี (Pretoria)  

นามนี้คือวีรบุรุษผูก้ลา้เมื่อครัง้อดีตกาลนามว่า แอนดสี ์พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) 

ปัจจบุนัมคีวามส าคัญเมอืงหลวงดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใต ้จงึมสีถานทีส่ าคัญมากมาย  

 

ชมภายนอกพพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & Museum)  

อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกบัพืน้เมอืง อกีทัง้วถิแีห่งชาวบัวรช์นพืน้เมอืงผวิขาวกับ

การอพยพ  

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบับรเิวณ Union Building  

ซึง่บรเิวณนีเ้ป็นสถานทีต่ัง้ของท าเนยีบประธานาธปิดขีองแอฟรกิาใต ้ซึง่มเีหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆของ

ประวัตศิาสตรเ์กดิขึน้ทีน่ี ่ 

 

ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูคูก่บัรปูปัน้อดตีประธานาธปิดเีนลสนั แมนเดลา (Nelson Mandala)  

ทีย่นืตระหงา่นอยูเ่หนอืสวน แมนเดลาเขา้รับต าแหน่งทีน่ีเ่มือ่ปี 1994 เป็นประธานาธบิดทีีไ่ดรั้บเลอืก

ตามระบอบประชาธปิไตยคนแรกของแอฟรกิาใต ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสูท่ีพั่กสดุหรแูละพรอ้มดว้ยกจิกรรมหลากหลาย เมอืงซนัซติ ี ้(Sun City)   

เมอืงทีถู่กสรา้งตามจนิตนาการของ ชอล เคริช์เนอร ์มหาเศรษฐนัีกลงทุนผูม้ั่งคั่ง ใชง้บประมาณ

มหาศาล ทัง้ระยะเวลายาวนานในการสรา้งอยา่งปราณีตและสรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี จากดนิแดนอันไร ้

ค่าในอดตีแห่งแควน้ Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้เป็นอาณาจักรอันกวา้ง

ใหญ่และพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานที่พักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิง่ใหญ่อลังการรวมตัวกัน 

รวมทัง้ เดอะพาเลซ (The Palace) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียน

ผสมแอฟรกิัน เขา้สูท่ีพั่กสดุหรูเพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบรกิารระดับ

มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตทิี่ท่านไม่สามารถสัมผัสไดจ้ากทีใ่ดในโลก อันเป็น

เอกลักษณ์โดดเด่นทีสุ่ดของการท่องเทีย่วมายังแอฟรกิาใต ้คอื ซาฟารลีอดจ ์บนผนืป่าอันอุดม

สมบรูณ์นี ้ 

ทา่นจะมโีอกาสไดถ้า่ยรปูและสมัผัสสตัวป่์าแบบใกลช้ดิ กบั กจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารยีามพลบคํา่ 

ทีพ่ากนัออกหากนิในยามค ่า อนัเป็นวัฏจักรชวีติอันน่าพศิวง ทัง้สัตวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนดิจะพากัน

ออกหากนิในชว่งเวลานัน้ ***เพือ่ความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ ทางซาฟาร ีขอสงวน
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สทิธิก์ารเขา้รว่มกจิกรรมสอ่งสตัว ์ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี และสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื

คา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี*** 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ซนัซติี ้- โจฮนัเนสเบริก์ –บนิภายในสูเ่มอืงเคปทาวน ์– ฟรานโชค  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโจฮนัเนสเบริก์ (Johannesburg)  

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในแอฟรกิาใตแ้หลง่เศรษฐกจิทีใ่หญส่ดุของแอฟรกิาใตเ้ป็นเขตเมอืงใหญต่ดิอนัดบั 

40 ของโลก และเป็นหนึง่ในสองเมอืงระดับโลกของแอฟรกิาทีเ่ป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนือ้สตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกินั อาท ิเชน่ เนือ้กวาง มา้ลาย 

จระเข ้ควายป่า ฯลฯ 

 น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูเ่มอืงเคปทาวน ์(Cape 

Town)  

...... น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเคปทาวนด์ว้ยสายการบนิเซาทแ์อฟรกิาแอรไ์ลน ์

...... น. เดนิทางถงึเมอืงเคปทาวน ์

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟรานโชค (Franschoek)  

เมอืงเล็กมนเสน่ห ์ถอืเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในแอฟรกิาใต ้อตุสาหกรรมหลักของเมอืงแห่งนี้คอืการ

ท าไรอ่งุน่เพือ่ผลติไวน ์รวมไปถงึการทอ่งเทีย่ว มรีา้นอาหารทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกตัง้อยู ่

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั PROTEA BY MARRIOTT FRANCHOEK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ฟรานโชค – พพิธิภณัฑร์ถฟรานโชค - Rickety Bridge Winery Estate  - สเตลเลนบอช 

– เคปทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑร์ถฟรานโชค (Franschoek Motor Musuem)  

พพิธิภัณฑส์่วนตัวของ John Robert ผูร้่ ารวยอันดับสองในแอฟรกิาใต ้ทีร่วบรวมรถเป็นเพยีงงาน
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สว่นตัวดา้นหลังสามารถมองเห็นเทอืกเขาเกรตดาเคนสนใ์หบ้รรยากาศทีส่วยงาม 

 จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม Rickety Bridge Winery Estate   

แหลง่ผลติไวนเ์กา่แกม่ชี ือ่เสยีงของประเทศ  ใหท้า่นไดส้มัผัสกบักรรมวธิกีารผลติ และการผสมไวน ์

เลอืกลิม้รสไวน์ตามใจชอบ ชืน่ชมกับบรรยากาศทีส่วยงามมองเห็นววิไร่องุ่นและภูเขาอันสวยงาม

ดา้นหลัง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

*** พเิศษใหท้า่นไดช้มิไวนพ์ืน้เมอืงสไตลแ์อฟรกินั โดยไวนแ์อฟรกิานัน้จะเป็นรูปแบบทีผ่สมผสาน

คลา้ยกับไวน์สเปนและไวน์ฝร่ังเศส และแอฟรกิาใตเ้ป็นชาตแิรกทีใ่ชค้ าว่า เอสเตท ไวน์ (Estate 

Wine) หรอื Estate Wine of Origin หรอื Landgedwyn มาระบใุนฉลากไวน์ระดับคุณภาพ เป็นการ

ยนืยนัหรอืรับรองคณุภาพวา่ ไวนข์วดนัน้เจา้ของไรอ่งุน่ท าเอง บรรจขุวดเอง ไมไ่ดน้ าไวน์ของคนอืน่

มาผสมผสาน 

 น าทา่นเขา้สูเ่มอืงสเตลเลนบอช (Stellenbosch) หรอืเรยีกวา่ CapeDutch  

ซึง่เป็นเมอืงของชาวดัชท ์เป็นเมอืงเก่าแก่อันดับสองของแอฟรกิาใตร้องจากเมอืงเคปทาวน์ โดย

เป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของชาวดัชท์ตัง้แต่ครสิต์วรรษที่ 17 จะเห็นไดช้ัดเจนว่าร่องรอยวัฒนธรรมของ

ชาวดัทชย์งัคงปรากฏใหเ้ห็นผา่นสถาปัตยกรรมต่าง ๆ รวมไปถงึสิง่กอ่สร ้างทีใ่หก้ลิน่อายแบบดัชท์

และยังเป็นเมอืงของเหล่านักศกึษาเพราะเป็นเมอืงทีต่ัง้ของมหาลัยทีเ่กา่แกข่องทีน่ี่ อกีทัง้ยังเป็น

เมอืงทีม่ไีรไ่วนข์นาดใหญแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศแอฟรกิาใตอ้กีดว้ย ใหท้า่นได ้

ชมไรอ่งุน่ขนาดใหญอ่นัสวยงามซึง่ถอืวา่เป็นแหลง่ผลติไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศแอฟรกิาใต ้พรอ้ม

กบัสามารถเลอืกซือ้ ไวนข์ึน้ชือ่ไดต้ามอธัยาศัย  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเคปทาวน ์(Cape Town) 

เมอืงสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เป็นเมอืงเก่าแกก่ว่า 300 ปี อกีทัง้สภาพอากาศทีค่่อนขา้ง

บรสิุทธิเ์กอืบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมอืงที่มลีักษณะคลา้ยอ่าง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิต่างๆ

ออกไปหมด  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั PROTEA BY MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellenbosch_Mountain
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วนัทีห่า้ เคปทาวน ์- Table Mountain – เกาะแมวนํา้ - World of Birds – ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์

อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นขึน้กระเชา้หมนุรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู ่ภเูขาโต๊ะ หรอื Table Mountain  

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of Nature) ทีต่ัง้อยูท่างทศิใต ้

ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดู

เหมอืนโต๊ะ โดยเกดิจากการยกตัวของเปลอืกโลกประกอบกบัการกัดกร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามี

พรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถิน่เดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) 

ขา้งบนภเูขานัน้มธีรรมชาตทิีส่วยงามผสมผสานกนัอยา่งลงตัวผา่น ภเูขา, หบุเขา สายน ้า และล าธาร 

น าท่านขึน้สู่จุดชมววิบนยอดเขา โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมอืงเคปทาวน์โดยรอบได ้

ทัง้หมด (ทัง้นีก้ารน่ังกระเชา้ตอ้งขึน้กบัสภาพอากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดท าการทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคัญ)  

 

น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืฮทูเบย ์(Hout Bay)  

เพือ่ลอ่งเรอืไปชมแมวน ้าจ านวนมาก ทีพ่ากนัมานอนอาบแดดรับความอบอุน่จากแสงอาทติยอ์ยา่งมี

ความสขุกันตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเกาะซลี (Seal Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบทอันน่า

มหัศจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีห่าดไูมไ่ดใ้นบา้นเรา   

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เยีย่มชม World of Birds  

เขตรักษาพันธุน์ก สตัวเ์ลือ้ยคลาน และสัตวป่์าในแอฟรกิาใตท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูท่ี ่Hout Bay 

ชานเมอืง Cape Town ในแอฟรกิาใต ้คณุจะไดรู้จ้ักนกหลากหลายสายพันธุแ์ละลงิหลากหลายชนดิ 

ตลอดจนสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมและสตัวเ์ลือ้ยคลานอืน่ ๆ อกีมากมาย  

 น าท่านเขา้สู่ ย่านวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์(Victoria & Alfred 

Waterfront ) 

ใหอ้สิระทกุทา่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และรา้นอาหาร มากกวา่ 400 รา้นคา้ ไดต้ามอธัยาศัย 
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คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั PROTEA BY MARRIOTT CAPE CASTLE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก เคปทาวน ์– แหลมเพนนนิซูลา่ –ฟารม์นกกระจอกเทศ– แหลมกูด๊โฮป - Boulders Beach  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางไปยงัหาด Muizenberg  

ชายหาดทีต่ัง้อยูร่อบนอกเมอืงเคปทาวน์ทีอ่ยูบ่นแหลมเพนนนิซูลา่ตลอดชายฝ่ังของ False Bay 

โดยมีความยาวมากกว่า 20 กโิลเมตร เป็นหาดที่อยุ่ต ิดทางฝ่ังมหาสมุทรอนิเดีย สิง่ที่ด ึงดูด

นักท่องเทีย่วคอืกจิกรรมโตค้ลืน่ นอกจากนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ yacht club และ canoe club และยังมี

มุมสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสันสดใสบนหาดก็เป็นเสน่ห์ที่ด ึงดูดนอก

ทอ่งเทีย่วดว้ย จากนัน้น าทา่นสูไ่รอ่งุน่แหลง่ผลติไวนข์ึน้ชือ่และเกา่แกท่ีส่ดุในแอฟรกิาใต ้

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ล็อบสเตอร)์ 

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope)  

ชมทัศนยีภาพอนังดงาม ณ บรเิวณ Cape Point จดุส าคัญแหง่มหาสมทุรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ย

ความยากของการเดนิเรอื ผ่านเสน้ทางนี้ไปไดนั้น้ชา่งยากเย็น ท าใหม้ตี านานเรือ่งเล่าของเหล่า

กะลาสนัีกเดนิเรอื ทีก่ลา่วขานกนัมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่อดตีทัง้การหายสาบสญูไปอยา่งไรร้่องรอย 

ดว้ยกระแสคลืน่ลมอันโหดรา้ย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่าน

อาณาเขตนี้ไปไดด้ว้ยความหวังยิง่นัน้ ชา่งยากเย็นไม่นอ้ยทเีดยีว  อันเป็นทีม่าแห่งชือ่ของแหลม

แหง่นีท้ีต่อ้งอาศัยความศรัทธาแหง่ความหวังยิง่น่ันเอง  

 

น าทา่น เขา้ชมการเลีย้งนกกระจอกเทศทีท่ันสมัย สัมผัสวงจรชวีติของนกกระจอกเทศอยา่งใกลช้ดิ 

สนุกกบัการป้อนอาหาร สตัวปี์กขนาดใหญท่ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก และถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่Boulders Beach  

 

จากนัน้น าทา่นชมสตัวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิน่ทีน่่ารักน่าเอ็นดไูมแ่พก้นัน่ันคอื เหลา่นกเพนกวนิ  

 

ขบัรถชมเมอืงไซมอนทาวน ์ (Simon Town)  

โดยผ่านถนน Chapman’s Peak ถนนทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นถนนสายทีส่วยทีส่ดุในโลกสายหนึง่ ตดิรมิ

ฝ่ังมหาสมทุร เมอืงไซมอ่นทาวนน์ีเ้ป็นเมอืงทีม่บีา้นเรอืนของเหล่ามหาเศรษฐทีีต่ัง้ลดหลั่นกันอยูบ่น

เชงิเขา หันหนา้ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม เหล่าบรรดานกเพนกวนิสัญชาตแิอฟรกิันตัวนอ้ยพากันเดนิ

ตว้มเตีย้มอยา่งมคีวามสขุกันอยู่บนหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนี้ ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมอริยิาบท

น่ารักนีอ้ยา่งสนุกสนาน 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PROTEA BY MARRIOTT CAPE CASTLE OR ANEW CAPE TOWN 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด เคปทาวน ์– สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.40 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าการคนืภาษี (Tax Refund) และ

มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิเมอืงเคปทาวน ์

10.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่SQ479 

วนัทีแ่ปด สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ 

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสงิคโปรร์อเปลีย่นเครือ่ง 

12.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ SQ710 

*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทาง 28 เม.ย. จะออกเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ SQ708 โดยจะออก

เดนิทางเวลา 09.302 น. และไปถงึกรงุเทพเวลา 11.00 น.*** 

14.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ONCE IN SOUTH AFRICA  

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

12-19 เมษายน 2566 95,900.- 12,900.- 

28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 95,900.- 12,900.- 

31 พฤษภาคม – 7 มถินุายน 2566 95,900.- 12,900.- 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 30 USD/ทา่น/ทรปิ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 24 USD  /ทา่น/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ออกจากประเทศไทย (Update 1 มถินุายน 2565) 

ผูม้สีญัชาตไิทย 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน) 

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรอื เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบยีนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรอืวัคซนีพาสปอรต์ *เลม่สเีหลอืง* ที่

ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวคัซนี 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 41,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

***ในกรณีทีต่อ้งการใหบ้รษิทัยืน่วซีา่ให ้คา่วซีา่จะตอ้งชําระเขา้มาพรอ้มคา่มดัจาํ*** 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย

อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกใน  การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค ์อยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
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6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 25 ก.ก., คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (24 USD)  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (30 USD) 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 45 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ให ้

ทางบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอื

เดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื 

แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 

เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและ

รา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิ

เทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอื

ตัวแทนจ าหน่าย(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่ง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลกิกับทางบรษัิทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบรษัิทไม่ขอรับยกเลกิการจอง ผ่านทาง

โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่าย (ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก ์เรือ่ง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกําหนดอตัราการจา่ยเงนิ

คา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังนี ้

 4.1 ยกเลกิ ไม่นอ้ยกว่า 45 วนัก่อนการเดนิทาง (ไม่นับวันเดนิทาง) คืนเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ย ทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง 

คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

 4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนักอ่นเดนิทาง (ไม่นับวันเดนิทาง) คนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าทัวรท์ัง้หมด 

 ยกเวน้ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัด

จ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

 4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ** การจ่ายเงนิคนืแกนั่กท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ ึง่มกีารหักเงนิในบางสว่นนัน้ เนื่องจากทางบรษัิทมี

 ค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิเพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วไปแลว้ เชน่ การมัดจ าทีน่ั่งบัตรโดยสารเครือ่งบนิ  การจอง

 ทีพั่ก  และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 
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 4.4 การยกเลกิเดนิทางกับกรุ๊ปที่ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ

 บนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะ

 ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดทีช่ าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตใุหต้อ้งยกเลกิการเดนิทางทีบ่รษิทัไดโ้ฆษณาไว ้ ซึง่มใิชค่วามผดิของบรษิทัเอง  ทางบรษิทั

ยนิดคีนืเงนิคา่บรกิารตามทีลู่กคา้ไดชํ้าระมาแลว้หลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ โดยตอ้งมรีะยะเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่น

เอง  *** 4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศที ่ ระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

 คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขในการยกเลกิ  

 1. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(20 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

 อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

 เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

 คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

 3. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

 มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว

 เครือ่งบนิหรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ทัง้หมด 

 5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

 คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

       บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  
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       และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

 แตกตา่งกนั 

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 ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


