
SOUTH AFRICA 2020

Ø บินโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

Ø พักโรงแรมสุดหรู 4 ดาว 4 คืน  / พิเศษสุด! พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว THE PALACE OF THE LOST CITY 1 คืน

Ø ตื่นเต้นกับกิจกรรมท่องซาฟารี ส่องสัตว์ป่าหายากที่วนอุทยานพีลันเนสเบิร์ก

Ø เดินภายในประเทศด้วยสายการบิน DOMESTIC สู่เมืองเคปทาวน์  1 ใน 5 เมืองที่สวยของโลก

Ø ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 360 องศาสู่สุดชมวิวด้านบน TABLE MOUNTAIN

Ø สัมผัสกับวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด

Ø ช้อปปิ้งย่าน A&V WATERFORNT และพักผ่อนชมวิวตากอากาศใจกลางเมืองเคปทาว์น

Ø ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน และชมทัศนียภาพแสนงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป

Ø พิเศษ!!! กุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อ เมนูขึ้นชื่อ รวมทั้งชิมเนื้อสัตว์ป่านานาชนิด

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 กรุงเทพฯ - ดูไบ

2 ดูไบ - โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ - ทำเนียบประธานาธิบดี

3 ท่องซาฟารี MORNING GAME DRIVE - อาณาจักรซัน ซิตี้

4 THE LION  PARK - เคปทาวน์ (บินภายใน)

5
TABLE  MOUNTAIN - เนินเขา SIGNAL HILL - หมู่บ้าน BO KAAP - ฟาร์มนกกระจอกเทศ -

ห้างสรรพสินค้าวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรต วอเตอร์ฟร้อนท์



6
เกาะซีล - ถนนเรียบยอดเขาแชปแมน - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - แพนกวินหาดโบลเดอร์ -

 โรงกลั่นเหล้าองุ่นกรูทคอนสแตนเทีย

7 เคปทาวน์ – ดูไบ

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

13 - 20 Sep 2020 89,999 85,999 80,999 14,900 14,900

19 - 26 Sep 2020 89,999 85,999 80,999 14,900 14,900

20 - 27 Sep 2020 89,999 85,999 80,999 14,900 14,900

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ

18.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)

เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

21.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เที่ยวบินที่ EK373   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2 ดูไบ - โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ - ทำเนียบประธานาธิบดี

00.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง )

04.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ โดย

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK761   

10.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้  

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6ชั่วโมง)

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (PRETORIA) หรือเมืองแห่งดอกไม้สีม่วง

เป็นเมืองหลวงแห่งการปกครองพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศแอฟริ

กาใต้ เมืองนี้มีต้นศรีตรัง หรือ JACARANDA TREES ซึ่งเป็นจุดเด่นของเมืองปลูกอยู่เต็มถนนในเมืองมากกว่า

50,000 ต้น ดอกศรีตรังจะบานเต็มเมืองในช่วงเดือนตุลาคม

และถนนจะถูกปกคลุมไปด้วยสีม่วงของดอกไม้ที่กำลังบานนำท่านชม อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์

(VOORTREKKER MONUMENT)

อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลายแหลมของทวีป

เข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง

หลังจากนั้นนำเที่ยวชม ทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING)

และที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง

จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก

   

 หลังจากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่ BAKUBUNG BUSH LODGE

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในลอด์จ (2)

ที่พัก BAKUBUNG BUSH LODGE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ท่องซาฟารี MORNING GAME DRIVE - อาณาจักรซัน ซิตี้

05.30 นำท่านเปิดประสบการณ์ ท่องซาฟารี (MORNING GAME DRIVE)

ที่วนอุทยานสัตว์ป่าแห่งเขาพีลาเนสเบิร์กบนพื้นที่กว่า 500

ตารางกิโลเมตรที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่ว่ากันว่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบริการด้วยรถซาฟารี

และมีนายพรานนำตลอดการนำชมสัตว์ป่าหายาก

รับรองได้ว่าท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดในโลกนับว่าคือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของการท่องเที่ยวแอฟริกาใ

ต้เรียกได้ว่า ถ้ามาแอฟริกาไต้แล้วไม่ได้ส่องสัตว์ ถือว่ามาไม่ถึง

  



เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (3)

หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อาณาจักรซัน ซิตี้ (SUN CITY) หรือ THE LOST CITY

เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวันเมืองที่ถูกสร้างตามจินตนาการของ ชอลเคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้มั่งคั่ง

ใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี

จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีตแห่งแคว้น BOPHUTHATSWANA บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้

เป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวม

ตัวกัน

   

รวมทั้ง เดอะพาเลซ (THE PALACE) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1992

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน ที่พักสุดหรูเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก พาทุกท่านชมวิวบนยอดของ KING’S TOWER ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของโรงแรม

VALLEY OF WAVE สวนน้ำขนาดใหญ่

ซึ่งมีไฮไลท์อยู่ที่คลื่นยักษ์เทียมอยู่บริเวณตรงกลางให้ท่านรู้สึกเหมือนว่ายอยู่ในท้องทะเลจริงๆ และสะพาน

BRIDGE OF TIME ที่มีการจำลองแผ่นดินไหวทุก 1 ชั่วโมง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร OCEANS BASKET (4)

นำทุกท่าน CHECK IN ที่ THE PALACE HOTEL  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LILY ASIAN KITCHEN (5)

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก THE PALACE HOTEL ระดับ 5 ดาว

วันที่ 4 THE LION  PARK - เคปทาวน์ (บินภายใน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ THE LION PARK

สวนสัตว์สไตล์ซาฟารีที่ยกกองทัพสิงโตเจ้าป่ามาเป็นจุดขายจะแบ่งออกเป็น 2 โซนได้แก่

โซนซาฟารีที่ต้องนั่งรถหุ้มตะแกรงเหล็กเพื่อเข้าไปชมสัตว์นานาชนิด เช่น สิงโตขาว เสีอชีต้าห์ หมาป่า

และโซนสวนสัตว์ขนาดย่อมๆ เช่น ม้าลาย ยีราฟ ให้ท่านได้ไปสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจกันอย่างใกล้ชิด

  

กลางวัน รับประทานบาร์บีคิวเนื้อสัตว์ป่านานาชนิด  ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ (7)



13.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก สู่ เมืองเคปทาวน์  โดยสายการบิน MANGO AIRLINES

(น้ำหนักกระเป๋าโหลด 30 กิโลต่อท่าน / ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโล)

เดินทางเข้าสู่ เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองที่สวยติดอันดับ 1ใน 5 ของโลก

อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไปเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต

ทั้งในยุคใหม่ที่เมืองนี้เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี 2010 ที่ผ่านมา

และยังมีเมืองเก่าแก่อีก 300 ปี อีกทั้งสภาพอากาศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์เกือบตลอดทั้งปี

ด้วยเป็นเมืองที่ลักษณะคล้ายอ่างมีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด 

เนื่องด้วยลักษณะภูมิประภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศมีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นอกไประหว่าง

มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติคปัจจุบันเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบัญญัติของแอฟริกา

นอกจากเมืองพริทอเรียและบลูมฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ

และศูนย์กลางทางฝ่ายตุลาการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก COMMODORE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5
TABLE  MOUNTAIN - เนินเขา SIGNAL HILL - หมู่บ้าน BO KAAP - ฟาร์มนกกระจอกเทศ -

ห้างสรรพสินค้าวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรต วอเตอร์ฟร้อนท์

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (9)

นำท่านขึ้นกระเช้า 360 องศาสู่ TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ

ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต

มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ

โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน

บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียว ไม่มีมีที่ไหนในโลก

ข้างบนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา , สายน้ำ  และลำธาร

นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบทั้งหมด

(ทั้งนี้การนั่งกระเช้าต้องขึ้นกับสภาพอากาศด้วย

หากมีการปิดทำการทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)

หลังจากนั้นนำทุกท่านแวะถ่ายรูป ณ เนินเขา SIGNAL HILL

เป็นเนินเขาแบนที่มีจุดเด่นตั้งอยู่ในเคปทาวน์ติดกับ LION'S HEAD และ TABLE MOUNTAIN หรือ หมู่บ้าน

KO BAAP เมืองเก่าตั้งอยู่บนเนินเขา SIGNAL HILL

เหนือใจกลางเมืองและเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมแหลมมาเลย์ในเคปทาวน์

   

นำท่านสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM)

ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ให้ท่านได้สัมผัสกับวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด

รับชมและรับฟังเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอกเทศอันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้

ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่และวิ่งเร็วที่สุดในโลกให้ทุกท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มนก

กระจอกเทศ เช่นการให้อาหาร,ทดลองเหยียบไข่นกกระจอกเทศ,ขี่หลังนกกระจอกเทศ



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารในฟาร์มนกกระจอกเทศ (10)

นำคณะเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรต วอเตอร์ฟร้อนท์ (V&A WATER FORNT)

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและพักผ่อนชมวิวตากอากาศใจกลางเมืองเค

ปทาว์น เก็บภาพสวยๆดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์

และเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กอีกด้วย

  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก COMMODORE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เกาะซีล - ถนนเรียบยอดเขาแชปแมน - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - แพนกวินหาดโบลเดอร์ -

 โรงกลั่นเหล้าองุ่นกรูทคอนสแตนเทีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (12)

นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฮูทเบย์ (HOUT BAY)

เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมากที่พากันมานอนอาบแดดรับความอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขตามธรร

มชาติอยู่บริเวณ เกาะซีล (SEAL ISLAND) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบถอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารัก

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณถนน CHAPMAN’S PEAK

ถนนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดในโลกสายหนึ่งติดริมฝั่งมหาสมุทร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ

วันเดินทาง)

  



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร TWO OCEANS (13)

นำท่านเดินทางสู่ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) ขึ้นรถรางชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ

CAPE POINT จุดสำคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้

ด้วยความยากของการเดินเรือผ่านเส้นทางนี้ไปได้นั้นช่างยากเย็น

ทำให้มีตำนานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดินเรือ

ที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตทั้งการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยกระแสคลื่นลมอันโหดร้าย

สภาพอันแปรปรวนเสมอทำให้มีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณาเขตนี้ไปได้ด้วยความหวังยิ่งนั้น

ช่างยากเย็นไม่น้อยเลยทีเดียว อันเป็นที่มาแห่งชื่อของแหลมแห่งนี้ที่ต้องอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิ่งนั้น

จากนั้นพาทุกท่านได้เยี่ยมชมเหล่านกเพนกวินสัญชาติแอฟริกัน ณ หาดโบลเดอร์

   

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อและเก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ กรูทคอนสแตนเทีย

(GROOT CONSTANTIA) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผู้ว่าการเมืองชาวดัตซ์

จนกระทั่งปัจจุบันยังคงดำเนินการทำไวน์หรือ เหล้าองุ่นอันขึ้นชื่ออยู่

และเปิดบริการให้คนทั่วไปเข้าชมภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไวน์ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของไวน์ย้อนหลังไ

ปถึง 500 ปี ในช่วงคริสตวรรษที่ 18-19จากความมั่นคงในอุตสาหกรรมการผลิตและการจำหน่ายไวน์

ก็ทำให้มีการสร้างบ้านโรงบ่ม ในสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ที่เรียกว่า เคปดัตซ์ (CAPE DUTCH)

มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่ยังอยู่มาถึงทุกวันนี้

ซึ่งท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซื้อไวน์ที่ขึ้นชื่อได้ตามอัธยาศัย

  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร WANGTHAI LAGOON BEACH (14)

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก COMMODORE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 7 เคปทาวน์ – ดูไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (15)

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคปทาวน ์เมืองเคปทาวน์

13.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK773

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

00.35 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

02.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK384

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)



12.30 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**************************************

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง

✔ ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโจฮันเนสเบิร์ก -เคปทาวน์

✔ ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

✔ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

✔ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

✔ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน

✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

✔ สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

✔ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

✘ ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

✘ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

✘ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

✘ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น

✘ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)



✘ ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง*ขอเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ*

✘ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ

✘ ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE)

ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน

มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก

การจองและชำระเงิน

ชำระค่ามัดจำท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์

มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือภายใน 45

วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45  วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วันหักค่ามัดจำ 40,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้

อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

หมายเหตุอื่นๆ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ

เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ

และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย

หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ



จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดโดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

2. บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายกา

รบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโด

ยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้

าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก

3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ

หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ

ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


