
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โจฮันเนสเบิร์ก-เคปทาวน ์

ซันซิตี้ - โจฮันเนสเบิร์ก - ชิมไวน์ - พริทอเรีย - โกลด์รีฟ 

เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ภูเขาโต๊ะ 

เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป  

 



กำหนดการเดินทาง :  ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูม ิ- โจฮันเนสเบิร์ก 

18.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 

เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวย

ความสะดวก 

21.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (JOHANNESBURG) ประเทศแอฟริกาใต ้โดย

สายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี SQ719/SQ478  

วันที่สองของการเดินทาง  โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - ซันซิตี ้

*.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ประเทศสิงคโปร์ 0025-0125 *.*.*. 

06.10 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (JOHANNESBURG)  ประเทศ

แอฟริกาใต ้ เมืองที่ได้รับสมญาว่า THE GOLD CITY เป็นแหล่งรวมของความบันเทิง 

กิจการร้านค้าและธุรกิจมาตั้งแต่เม่ือ 100 กว่าปีก่อน ทั้งคนขาว คนดำ คนผิวสีต่างมา

รวมกันอยู่ท่ีนี ่....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว ....  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย 

(PRETORIA) (56 กม.) เมืองหลวง

ด้านการบริหารประเทศของแอฟริกาใต้  

ชมสถานที่สำคัญๆ  อนุเสาวรีย์วูเทรค

เกอร์  ตึกรฐับาลที่ใหญ่ท่ีสุดใน

แอฟริกา  จัตุรัสเชิร์ช  ซึ่งเป็นที่ต้ังของ

อนุเสาวรีย์รูปปั้นสำริดของพอร์ล  ครูเกอร ์ อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต ้ ชม

ศาลาว่าการเมือง  ซึ่งมีรูปปั้นผู้ก่อตั้งเมืองพริทอเรีย  แอนเดรียล  พริดอริอุส  และ

บุตรชายยืนตระหง่านอยู่ทางด้านหน้า  และจากนั้นนำท่านเที่ยวชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย นำท่านเดินทางสู ่เมืองซันซิตี้ (SUN CITY) นครท่ีไม่เคยหลับในแควน้โบพูทาสวานา  

สาธารณะรฐัที่ถูกเนรมิตรขึ้นกลางทะเลทราย  ซึ่งเมืองนี้ใช้เวลาใน

การก่อสร้างถึง 18 ปี  ภายในซันซติี้ประกอบด้วยโรงแรมขนาด

ใหญ่ถึง 4 แห่งด้วยกัน  ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ

อาณาจักรซันซิตี้  ใหท่านได้ชื่นชมกับความร่มรื่นของป่าไม้และพันธุ์

ไม้นานาชนิด  สนุกสนานกับการเล่นน้ำโต้คลื่นในทะเลเทียม  หรือตี

กอล์ฟที่สนามมาตรฐานสากล 18 หลุม  โดยหลุมที่ 13อุปสรรคเป็นจระเข้ในบึง  



พร้อมเสี่ยงโชคในคาสิโนที่มีช่ือเสียงก้องโลก  และ ตื่นตากับการจำลองแผ่นดินไหวที่

เรียกว่า  สะพานแห่งกาลเวลาทุกๆ 1 ชัว่โมง  

ที่พัก   THE PALACE หรือเทียบเท่า  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารอาหารบุฟเฟ่ต ์

นำท่านเข้าชมการแสดงตระการตา EXTRAVAGANZA SHOW ในท้องเรื่อง 

HISTORY OF ROCK  

วันที่สามของการเดินทาง  ซันซิตี ้- สวนเสือ - โจฮันเนสเบิร์ก - ช้อปปิง้   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ สวนเสือ (THE LION PARK) บรรยากาศท่องเทีย่วแบบซาฟารี อัน

โดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว ม้าลาย และสัตว์แปลกๆ อื่นอีกมากมาย

รอให้ท่านได้สัมผัสอย่าใกล้ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่ ซึ่งสัตว์เหล่านัน้อยู่

อาศัยกันไปป่าตามระบบนิเวศน์อันแตกต่างกนัของแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน 

 

  

 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อให้ท่านไดอ้ิสระกับการจับจ่ายสินค้าของ

ที่ระลึก 

บ่าย อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าใน MALL OF AFRICA ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า

มากมาย เช่น ของที่ระลึกต่าง ๆ  เครื่องหนังสัตว์  เครื่องประดับลวดลายพื้นเมือง  

เครื่องประดับตกแต่งบ้าน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก  ROSEBANK หรือเทียบเท่า 

วันที่สีข่องการเดินทาง     โจฮันเนสเบิร์ก - โกลดร์ีฟซติี้ - ชมเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ชมโกลด์รีฟซติี้  ผ่านเขตอนุรักษ์ซึ่งยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองในยุคท่ีมีการ

ขุดทอง  ให้ท่านได้สัมผัสกับความลึกลับน่าตื่นเต้นและเร้าใจภายในใต้ดิน  โดยนำท่าน

ลงลึกถึง  253 เมตร  เพื่อสำรวจเหมืองทอง ชมวิธีการค้นหาแร่ทองคำในอุโมงค์ท่ียาว

กว่า  3,000  เมตร  ชมการสาธิตการเททองคำที่หาชมได้ยาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



บ่าย นำท่านเดินทาง ชมกรงุโจฮันเนสเบิร์ก  เมืองแห่งศูนย์กลางธุรกิจและความเจริญแห่ง

แอฟริกาใต้  ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ตั้งแคมป์ขุดแร่

เล็กๆ  ต่อมาเมืองแห่งนี้จึงกลายมาเป็นเมืองที่มี

ความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวย  นำท่านผ่านชม

สถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ  ผ่านชม  STOCK  

EXCHANGE  ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นสักขีพยาน

แห่งความมัง่คั่งทางธุรกิจและอุตสาหกรรมการ

ทำเหมือง  ผ่านชมสำนักงานใหญ่ของสถาบันแห่งความเป็นอมตะทางด้าน

อุตสาหกรรมการ ทำเพชร DE BEERS  ผ่านชมสวนสาธารณะจอร์จ แฮร์ริสัน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก   ROSEBANK หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง   โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน ์- TABLE MOUNTAIN   

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน OR TAMBO INT’L AIRPORT เมอืงโจฮันเนสเบิร์ก 

เพื่อเดินทางสู ่เมืองเคปทาวน ์

06.00 น.  ออกเดินสู ่เมืองเคปทาวน์ ทางโดยสายการบนิ ............ เที่ยวบินท่ี SA…. 

09.05 น. ถึง เมืองเคปทาวน ์(CAPE TOWN) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทางตะวันตกของเมืองเพื่อ ชม

ฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธิตการเพาะเลี้ยงลูกนก  

การวางไข่  แล้วให้ทา่นได้ถ่ายภาพบนหลังนกกระจอกเทศ

กับฉากเบื้องหลังของ  TABLE MOUNTAIN  ที่สวยงาม  

และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น   

เข็มขัด  กระเป๋าหนัง  หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองภายในฟาร์ม  เมนูเนื้อ

นกกระจอกเทศ 

บ่าย นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา  

TABLE MOUNTAIN  

โดยกระเช้าลอยฟ้า  

(ขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมิอากาศ)  เพื่อชม

ความสวยงามของเมือง



เคปทาวน์จากยอดเขาสูงสุดของเมือง หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองเคปทาวน์  เมืองที่ยัง

สามารถพบสถาปัตยกรรมชาวดัทซ์ดั้งเดิม  เคปทาวน์จัดเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุใน

แอฟริกาใต้  และยังเปน็เมืองที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลกด้วยความงามของธรรมชาติ

และทะเลอันสวยงาม  นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่ีเข้าชิงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอ

ลิมปิคปี 2004  อีกด้วย   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก  CAPETONIAN หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง  เคปทาวน์ - เกาะแมวนำ้ - แหลมกูด๊โฮป - ชิมไวน ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำทา่นเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน เริ่มจากการชมความงามของชายฝั่งบรเิวณ 

CAPE PENNINSULA  ลัดเลาะสู่ชายหาดท่ีสวยสะดุดตา SEA POINT เรื่อยไปจนถึง  

CAPE BAY  บริเวณเทือกเขา TWELVE APOSTLES  หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย 

… อิสระใหท้่านนั่งเรือไปชมฝูงแมวน้ำ SEAL ISLAND  บริเวณอ่าว HOUT BAY .... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE)  

ซึ่งตั้งอยู่ทีจุ่ดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติคและ

มหาสมุทรอินเดีย  ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นที่สี

น้ำทะเลระหว่างจ้าวมหาสมุทรทั้งสอง  โดยนัง่รถรางขึ้นยอดเขา  เชิญท่านพิสูจน์ความ

แรงของคลื่นลม  จนได้รับฉายาจากนักสำรวจชาวโปรตุเกสว่า  แหลมแห่งพาย ุ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  BOULDERES BEACH  

อาณาจักรนกเพนกวนิตัวจิ๋ว  อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารัก

ของนกเพนกวินอย่างใกล้ชิด  ….ชมไร่ไวน์ ตามเส้นทาง

สายไวน์คอนสแตนเชียร์ไวน์รูท GROOT CONSTANTIA 

WINE ROUTE  พร้อมให้ท่านชิมไวน์ชนิดต่างๆ  ซึ่งได้รบั

รางวัลในแต่ละปี  โดยเฉพาะไวน์แดงที่นี่มีช่ือเสียงมาก  ..

ท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าๆได้อีกด้วย  เพราะ

ไวน์จากแอฟริกาใต้นบัว่ามีชื่อเสียงไม่แพ้ไวน์จากยุโรปเลยทีเดียว 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 

ที่พัก CAPETONIAN หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง                       เคปทาวน์ - ประเทศไทย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติเจมส์สมิทธ์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 



10.40 น. ออกเดินทางโดยสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิสิงคโปรฺแอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี 

SQ479/SQ706 

วันที่แปดของการเดินทาง                        ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ประเทศสิงคโปร ์0610-0710 *.*.*. 

08.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหต ุกำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือ

ความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

*.*.*. อัตราค่าบริการ *.*.*.  

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 

เด็กตำ่กวา่ 

12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กตำ่กวา่ 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไมม่ีเตียงเสริม 

 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ปี 2021 

6-13 ต.ค. 

69,900.- 11,900.- 

20-27 ต.ค. 79,900.- 14,900.- 

3-10 พ.ย. // 17-24 พ.ย. 69,900.- 11,900.- 

1-8 ธ.ค. // 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 79,900.- 14,900.- 

ปี 2022 

21-28 ม.ค. / 5-12 ก.พ. / 12-

19 ก.พ. 26 ก.พ.-5 มี.ค. / 7-

14 มี.ค. 

17-24 มี.ค. / 22-29 มี.ค. 

69,900.- 11,900.- 

9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย.  

11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 

79,900.- 14,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/

หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 

 

*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*. 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใน

กรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้อง 



อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จา่ยเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหนา้ที่)  

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อ

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับ

ประเทศ (เทา่นั้น) 

** ลูกค้าทา่นใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, 

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 

6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

7. ค่าทิป 

อัตรานี้ไมร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คา่ 

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเปา๋เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง 

เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 

ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 



**กรณุาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัร์ทีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญาการเดนิทาง

ระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

 เงื่อนไขการจอง  

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

*.*.*. หลังจากมกีารมัดจำทัวร์แล้วยกเลกิการเดินทางทุกกรณี เกบ็เงินมัดจำทั้งหมด*.*.*. 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น 

กรณีทีเ่มืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมี

การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็ม

จำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ ผู้เดินทางทีเ่กิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์

ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่

ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำ

มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋ว

เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัตเิหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุ

ข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบนิและบริษัทต่างประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ยที่ไม่สามารถเรียก

คืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจำตั๋ว หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแลว้ 

หมายเหต ุ

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  



- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคา่บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เมื่อทา่นทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปน็สำคัญ…. 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ

บริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท 

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ

บินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา 

เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย

และอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าที่ ไม่วา่เหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมค่ืนคา่ทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 

ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งใน

กรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินให้ทั้งหมดหักคา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่

ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติใน

นามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษทัฯ หรือ

ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวี

ซ่า 



• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนค่าธรรมเนยีมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำ

ร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสาร

ดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่

ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จงึต้องขออภัยมา 

ณ ที่นี ้

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย

ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกูค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเปน็ที่

รักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น 

เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชกัชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อ

ความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุตำ่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยัน

ว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก 

บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบ

งานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่าน

จองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 



• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ทา่นและครอบครัวต้องให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จำเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจดันำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่

พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจาก

โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตรุวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การ

ผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด

หยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำ

ประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง 

และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง

เอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้

การขอสงวนสิทธิดังกลา่วบริษัท จะยึดถือและคำนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้” 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal
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