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ขึน้ชมความงดงามจากมุมสูงของเมืองเคปทาวน์ โดยเฮลคิอปเตอร์ 
ชมฉลามขาว ณ เมืองกนัส์บาย ทีไ่ด้ขึน้ช่ือว่าเป็นอกีเมืองที่สามารถชมฉลามขาวได้ดทีีสุ่ด 

สัมผสัความน่ารักของฝูงแมวน า้ ณ เกาะดุยเกอร์ และ เพนกวิน ณ หาดโบลเดอร์ 
ชมอนุสาวรีย์หนทางไกลสู่เสรีภาพ จุดเร่ิมต้นของการต่อสู้เร่ืองการเหยยีดสีผวิและความเท่าเทยีม 



 

 

พเิศษ ท่องซาฟารี ณ อทุยานแห่งชาตคิรูเกอร์ และ ป่าปิลนัเนสเบิร์ก เพิม่ตามล่าหา BIG 5  
เดนิทางสะดวกสบาย โดยเทีย่วบินภายใน 2 ขา จาก เคปทาวน์-ครูเกอร์ // ครูเกอร์-โจฮันเนสเบิร์ก 

ก าหนดการเดนิทาง 
21-30 ก.ย. // 12-21 ต.ค. // 30 พ.ย.-09ธ.ค. 2562 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 6 สัปดาห์) 
 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 ประตู 9

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES)  พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ
และบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ  โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทีย่วบินที ่EK 373 
วนัที่ 2 ดูไบ - เคปทาวน์ - ขึน้เฮลคิอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง - เทเบิล้ เมาท์เท่น     
00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง)  
03.50 น. ออกเดินทางสู่ เคปทาวน์  โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทีย่วบินที ่EK 772 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

11.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเคปทาวน์  ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (ส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยไดรั้บกำรยกเวน้กำรขอวีซ่ำ สำมำรถพ ำนกัในแอฟริกำใต้
ได ้30 วนั) น าท่านชมเมืองเคปทาวน์ 
(CAPE TOWN) ซ่ึงตั้งอยู่ในแหลม
ทางใต้สุดของประเทศ  เป็นเมือง
ท่องเท่ียวต่ำงอำกำศ และยงัมีแหลม
ต่ำงๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือแหลมกู๊ด
โฮป และแหลมอำกุลฮำส ซ่ึงตั้งอยู่
ปลำยใต้สุดของทวีปแอฟริกำ เป็น
จุดท่ีมหำสมุทรแอต แลนติคและ
มหำสมุทรอินเดียมำบรรจบกนัจึงท ำใหมี้อำกำศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝ่ังทะเลของเคปทำวน์น้ี 
เป็นเส้นทำงท่ีน่ำเท่ียวท่ีสุดและมีวิวทิวทศัน์ท่ีงดงำมน่ำต่ืนตำต่ืนใจเป็นอย่ำงยิ่ง *พิเศษ!!!น าท่านขึน้
เฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง ท่านจะได้เห็นความสวยงามของเมืองเคปทาวน์ได้
โดยรอบ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) จากน้ัน น าท่านขึน้สู่ เทเบิล้ เมาท์เท่น (TABLE MOUNTAIN) ภูเขาสูง

ยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะโดยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (TABLE MOUNTAIN AERIAL 

CABLEWAY)  ซ่ึงในช่วงท่ีลมแรง
หรือมีฝนตกจะหยุด ว่ิงทั้ ง น้ี เพื่อ
ควำม  ปลอดภยัของผูม้ำเยอืน ข้ึนมำ
ด้ำนบน มีเส้นทำงเดินลัดเลำะไป
ต ำ ม แ น ว ข อ บ เ ข ำ  เ พื่ อ ใ ห้
นักท่องเท่ียวได้ชมวิวรอบด้ำนได้
อย่ำงชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมือง
เคปทำวน์ทีเดียว บนภูเขำโต๊ะน้ีมี
สัตว์ตวัเล็กประเภทหน่ึงหน้ำตำน่ำเอ็นดู ช่ือว่ำตวัเดสซ่ี หรือกระต่ำยบิน (DASSIE OR ROCK 
RABBIT) มีลกัษณะก่ึงผสมระหว่ำงกระรอกกบักระต่ำยเป็นมิตรกบัผูค้นท่ีผ่ำนมำเยือน เม่ือมองไป
รอบๆ เรำจะเห็นภูเขำรำยลอ้มหลำยต่อหลำยลูก แต่ท่ีโดดเด่นคือ ไลออ้นเฮด (LION HEAD) ภูเขำท่ี
มองดูแลว้ใครๆ กต็อ้งพดูวำ่คลำ้ยกบัหวัสิงโต ในเวลำท่ีพระอำทิตยก์  ำลงัจะลบัขอบฟ้ำภูเขำลุกน้ีมีสีแดง
สวยงำมยิ่งนกั หมายเหตุ กระเช้า CABLE CAR จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง 
ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จัดโปรแกรมทัวร์ นั่งรถม้าชมปราสาทแห่ง แห
ลมกู๊ดโฮป แทน  

ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  

ที่พกั :  THE COMMODORE HOTEL                                               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

 

วนัที่ 3 เคปทาวน์ - กนัส์บาย - ด าน า้ร่วมกบัฉลามขาว  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

04.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกนัส์บาย (GANSBAAI) หมู่บ้านชาวประมงใน WESTERN CAPE ของ
แอฟริกำใต้ (SOUTH AFRICA) 
โดยนกัวิจยัท่ีไดเ้ป็นหน่ึงในสถำนท่ี
ท่ีดีท่ีสุดในโลกเพื่อท่ีจะดูปลำฉลำม
ขำวยักษ์  น ำ ทุกท่ำนร่วมสัมผัส
ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ สุ ด ขี ด ก ล ำ ง 
ม ห ำ ส มุ ท ร แ อ ต แ ล น ติ ก
“ATLANTIC OCEAN”  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าท่านด าน ้าอยู่ในกรงชมฉลามขาว “GREAT WHITE SHARK CAGE DIVING” ท่ีหนังสือ 

LONELY PLANET ยกใหเ้ป็น 1 ใน 
5 กิจกรรมท่ีต่ืนเตน้ท่ีสุดของโลก 
ก ำ ร ด ำ น ้ ำ ร่ ว ม กั บ ฉ ล ำ ม ข ำ ว 
“GREAT WHITE SHARK CAGE 
DIVING” กลำยเป็นท่ีเป็นท่ีนิยม
ของนักท่องเท่ียว ท่ีต้องกำรควำม
ต่ืนเต้นแบบใหม่และผูท่ี้ต้องกำรดู
ฉลำมขำวอยำ่งใกลชิ้ด ผูม้ำชมปลำ
ฉลำมขำว จะอยู่ในกรงท่ีมั่นคงแข็งแรง ซ่ึงจะเป็นจุดท่ีเห็นปลำฉลำมขำวได้ชัดเจนท่ีสุด โดยท่ียงั
ปลอดภยัอยูแ่ละเม่ือตอ้งเผชิญหนำ้กบั สตัวน์กัล่ำท่ีตวัใหญ่และดุร้ำยอยำ่งปลำฉลำมขำวยอ่มเป็น 

 
 

สถำนกำรณ์ท่ีท ำ ใหอ้ดรีนำลีนฉีดพล่ำน ไปทัว่ร่ำงกำยเป็นประสบกำรณ์ท่ีน่ำคน้หำวิธีกำรล่อปลำฉลำม
ขำวคือกำรใช้เหยื่อ ท่ีชุ่มไปดว้ยเลือดไปเป็นเป้ำล่อเรียก ควำมสนใจของปลำฉลำมขำว (กำรด ำน ้ ำ) 
(โปรแกรมกำรชมฉลำมขำว ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ ในแต่ละวนัเป็นหลกั) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั :  THE COMMODORE HOTEL                                               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 4 เคปทาวน์ - ฮูทเบย์ - ชมแมวน า้ - ไซมอน - แหลมกู๊ดโฮป - โจฮันเนสเบิร์ก  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   



 

 

 น าท่านลงเรือที่ท่าเรือฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพ่ือไปชมแมวน ้าที่เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) 
เหล่ำแมวน ้ ำตัวอ้วนอุยนอนเบียดเสียด
อำบแดดกนัเต็มเกำะตำมธรรมชำติ แลว้แวะ
เยี่ยมเหล่ำบรรดำนกเพนกวินแอฟริกันท่ี 
“เมืองไซมอน” (SIMON’S TOWN) ณ เมือง
แห่งน้ีบำ้นเรือนจะตั้งลดหลัน่กนัอยูต่ำมเนิน
เขำ หันหน้ำออกทะเล ซ่ึงเจ้ำของส่วนมำก
เป็นคนมีฐำนะทั้ งนั้ น เ ม่ือมำถึงบริ เวณ
ชำยหำดโบลเดอร์ เจำ้บำ้นตวัน้อยเพนกวิน
แอฟริกนั ตวัผูมี้สีสันมำกกว่ำตวัเมีย โดยเฉพำะบริเวณขอบตำจะมีสีชมพู คลำ้ยแตม้สีอำยแชโดวไ์ว้
อย่ำงนั้ น ส่วนตัวเมียจะไม่มี ล  ำตัวมีสีด ำขำวตัดกัน แต่ตัวเมียมีสีน ้ ำตำลและมีขนำดใหญ่กว่ำ นก
เพนกวินท่ีน่ีใช้ชีวิตอย่ำงอิสระสบำยอำรมณ์ตำมธรรมชำติ จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ แหลมแห่ง
ควำมหวงัหรือแหลมกู๊ดโฮป  

เทีย่ง บริการอาคารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าท่านเที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) อยูใ่นเขตสงวน CAPE 

OF GOOD HOPE NATURE RESERVE ปลำย
สุดแหลมมีประภำคำรขนำดใหญ่ จะเห็นรอย
ตะเข็บท่ีมหำสมุทรอินเดียและมหำสมุทร
แอตแลนติกมำบรรจบกนัได้ชัดเจน บนผิวน ้ ำ
ซ่ึงเป็นเหตุใหบ้ริเวณน้ี ทอ้งทะเลมกัมีหมอกลง
จดัอำกำศแปรปรวน ทั้งน้ีเพรำะกระแสน ้ ำอุ่น
และกระแสน ้ ำเยน็มำประทะกนั ท ำให้ยำกต่อ
กำรเดินทำงโดยทำงเรือทั้งในสมยัโบรำณและ
ปัจจุบนั ทศันะวสิัยไม่ดีนกัท ำใหเ้รือชนหินโสโครกหรือชนกนัเองเสมอๆ จนก่อใหเ้กิดเร่ืองรำวของภำพ 

 
หลอน มิติล้ีลบัและเร่ืองเล่ำขำนเก่ียวกบัฟลำยอ้ิงดตัช์แมน FLYING DUTCHMAN ซ่ึงเป็นช่ือเรือท่ีนัก
เดินทำงเรือชำวดตัช์ ท่ีพยำยำมจะเดินทำงออ้มผำ่นแหลมกู๊ดโฮป ใหไ้ดแ้ต่ก็ท  ำไม่ส ำเร็จ ท ำใหเ้รือสูญหำยไป 
ในทะเลท่ำมกลำงหมอกหนำทึบจนถึงทุกวนัน้ี และจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดคือ เคปพอ้ยท ์(CAPE POINT)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั :  THE COMMODORE HOTEL                                               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 5 เคปทาวน์ - ครูเกอร์ - SABI GAME RESERVE - AFTERNOON GAME DRIVE    
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 

น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ สนำมบิน 



 

 

........ ออกเดินทางโดยสายการบิน.................. โดยเทีย่วบินที ่............ 

........ เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก 

 น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ (KRUGER NATIONAL PARK) ดั้งเดิมน้ันคือ “เขตสงวนล่า
สัตว์ซาบี (SABI GAME RESERVE) ตั้งอยูท่ำงดำ้นตะวนัออกเฉียงเหนือของแอฟริกำใต ้ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 
1926 มีพื้นท่ีประมำณ 20,000 ตำรำงกิโลเมตร จำกจุดใตสุ้ดถึงจุดเหนือสุดมีระยะทำงประมำณ 560 กิโลเมตร 
นบัวำ่เป็นอุทยำนท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลกในแอฟริกำท่ีจะพำเหล่ำนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัชีวติของสัตวป่์ำไดดี้
ท่ีสุดในแอฟริกำและทัว่โลก โดยช่ือครูเกอร์นั้นตั้งข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ “พอล ครูเกอร์” (PAUL  KRUGER) 
ประธำนำธิบดีคนท่ี 5 ของแอฟริกำใต ้ แต่เป็นประธำนำธิบดีคนแรกหลงัจำกท่ีแอฟริกำใตพ้น้จำกกำรเป็น
อำณำนิคมขององักฤษ  ภำยในเน้ือท่ีประมำณ 20,000 ตำรำงกิโลเมตรแห่งน้ีเป็นอุทยำนท่ีมีกฎหมำยคุม้ครอง
สัตวแ์ห่งแรก  เป็นอุทยำนส ำคญัของแอฟริกำท่ีมีสัตวป่์ำอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกอีกทั้งมีทรัพยำกรธรรมชำติ
และป่ำไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ เพรำะควำมสวยงำมและควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แบบทุ่งหญ้ำสะวนันำ 
องคก์ำรยเูนสโกจึงประกำศใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ให้ท่ำนเพลิดเพลินไปกบั AFTERNOON GAME DRIVE  ตำมล่ำหำ BIG FIVE ใน PRIVATE GAME 
RESERVE พร้อมอ ำนวย
ควำมสะดวกดว้ยรถท่ีถูกผลิต
มำอย่ำงพิเศษ ในกำรบุกป่ำ
ซำฟำรี ท่ำนสำมำรถเท่ียวชม
สัตว์ป่ำมำกมำยในสไตล์
ซำฟำรีท่ีได้ชมกำรด ำเนิน
ชีวิตของสัตว์ต่ำงๆ อย่ำง
ใกลชิ้ด ท่ีส ำคญัอุทยำนแห่ง
น้ียงัมีสัตวป่์ำท่ีหำชมไดย้ำก 
เช่น แรดขำวท่ีมีจ ำนวนถึง 

 
เกือบ 7,000 ตวั สิงโต 2,000 ตวั ชำ้ง 12,000 ตวั และเพื่อร่วมโลกของเรำชนิดอ่ืนๆอีกท่ีมำย ซ่ึงท่ีเป็น
ไฮไลทข์องท่ีน่ีกน่็ำจะเป็นสิงโตขำว เพรำะวำ่กนัวำ่เหลือท่ีน่ีท่ีเดียวในโลก  

ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั :  SABI RIVER SUN                                                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6 ครูเกอร์ - ส่องสัตว์ซาฟารี - BOURKE’S LUCK POTHOLES - GOD’S WINDOW  

น า้ตกเบอร์ลนิ - THE GRASKOP GORGE GLASS LIFT  



 

 

05.00 น. ก่อนฟ้าสาง น าท่านออกเดินทาง ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ น าท่านสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีนายพราน
ซ่ึงเป็นทั้งคนขับและผู้บรรยายน าเที่ยวชม
สัตว์ต่างๆ ออกเดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์

ป่า  และป่ำซำฟำรีของเอกชน เปิดให้ท่ำน
ได้ท่องป่ำซำฟำรี ชมสัตว์ท่ียิ่งใหญ่ทั้ ง 5 
ของแอฟริกำคือ สิงโต แรด ควำย ป่ำ ชำ้ง 
และเสือดำว ไปจนถึงเพื่อนๆ ท่ีน่ำรักอยำ่ง
ยรีำฟ มำ้ลำย ฮิปโปโปเตมสั และนกนำนำ
ชนิด น ำท่ำนเขำ้พกัในซำฟำรีลอดจ ์ท่ีมีส่ิง
อ  ำนวยควำมสะดวกสบำยครบค รัน
ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีไม่เหมือนใคร ท่องป่ำซำฟำรีดูสตัวท่ี์วนอุทยำนสตัวป่์ำ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ BOURKE’S LUCK POTHOLES ชมควำมงำมของธรรมชำติอีกแห่งหน่ึง
ประกอบไปดว้ยหิน ขนำดต่ำง ๆ ท่ีเกิดกำร
กัดกร่อนของธรรมชำติมำนับล้ำนปีและ
ไดรั้บกำรตั้งช่ือว่ำ POTHOLES หลงัจำกได้
มีกำรขุดคน้พบทองค ำในบริเวณน้ี น ำท่ำน
เ ท่ี ย วชมทัศ นี ยภ ำพ ท่ี น่ ำ ท้ึ ง ท่ี สุ ดขอ ง
แอฟริกำใต้ท่ีเรียกว่ำ เส้นทำงพำโนรำมำ 
เส้นทำง ท่องเท่ียวท่ีท่ำนจะไดเ้ห็นวิว 360 
องศำ เห็นป่ำไม้สุดสำยตำตลอดเส้นทำง 
ท่ำนจะมีควำมสุขกบัทศันียภำพอนั งดงำมของโอบภูเขำสูง ทอ้งฟ้ำสวยและป่ำไมอ้นัแสนอุดมสมบูรณ์  
ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินกับความยิ่งใหญ่และงดงามทางธรรมชาติของ GOD’S WINDOW หน่ึงใน
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีถือเป็นไฮไลทข์องเสน้ทำงสำยพำโนรำมำ ท่ีน่ี เปรียบเสมือนหนำ้ต่ำงพระเจำ้จะเปิด
โอกำสใหเ้รำมองไปไดร้อบทิศ เสมือนหน่ึงมีทิวเขำโอบลอ้มเรำไว ้(ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ THE GRASKOP GORGE LIFT ใหท่้ำนไดล้งลิฟทก์ระจกท่ีจะน ำท่ำนเดินทำง
ลงสู่ใจกลำงของดินแดนมหัศจรรยแ์ห่งป่ำ 
MPUMALANGA ลอ้มรอบดว้ยหน้ำผำสูง
ตระหง่ำน มีควำมลึกถึง 70 เมตรในหุบเขำ
ด้ำนล่ำงก่อก ำแพงธรรมชำติให้ทุกท่ำนได้
ผจญภัยและศึกษำเส้นทำงธรรมชำติอัน



 

 

บริสุทธ์ิ จากนั้น  น าท่านชม น า้ตกเบอร์ลนิ ตกจำกใจกลำงหนำ้ผำสูงชนัซ่ึงสูงประมำณ 80 เมตร รูปร่ำง
ของน ้ ำตกเปรียบไดก้บัเทียนยกัษ์ ช่องทำงแคบ ๆ ท่ีเป็นธรรมชำติท่ีดำ้นบนของน ้ ำตกท ำให้เกิด “ไส้
ตะเกียง” ของเทียนและเม่ือน ้ ำหยดลงมำจำกจุดน้ี น ้ ำจะออกไปสร้ำงเทียนท่ีเหลือก่อนท่ีจะเทลงไปใน
แอ่งน ้ ำดำ้นล่ำงของน ้ ำตก ช่ือน ้ ำตกเบอร์ลินไดช่ื้อมำจำกคนงำนเหมืองท่ีเดินทำงไปยงัแอฟริกำใตจ้ำก
ยุโรปในช่วงยุคต่ืนทองและตั้งช่ือน ้ ำตกแต่ละแห่งในภูมิภำคหลงัจำกเมืองบำ้นเกิดของพวกเขำหรือ
สถำนท่ีจำกประเทศบำ้นเกิดของพวกเขำ 

 ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั :  SABI RIVER SUN                                                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7 เนลสไปรต์ - ซัน ซิตี ้- THE PALACE OF THE LOST CITY    

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง  
.......... น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบินนานาชาติครูเกอร์ 

.......... ออกเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบิน.................. เทีย่วบินที ่............ 

.......... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโป 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ซันซิตี”้ (SUN CITY หรือ THE LOST CITY) เมืองลบัแลแห่งหุบเขำ
แสงตะวนั เป็นเมืองท่ีถูกเนรมิตข้ึนจำกควำมคิดของอภิมหำเศรษฐีท่ีช่ือว่ำ ซอล เคิร์ซเนอร์ ท่ีลงทุนดว้ย
เงินจ ำนวนมหำศำลถึง 28,000 ลำ้นบำท ใชเ้วลำก่อสร้ำงนำน 18 ปี และควำมพยำยำมอีกลน้เหลือในกำร
เนรมิต ผืนดินอนัวำ่งเปล่ำและแหง้แลง้ในแควน้ BOPHUTSWANA กลำงแอฟริกำใตใ้ห้กลำยเป็นเมือง
แห่งควำมส ำรำญบนัเทิงทุกรูปแบบ 
โดยกำรเร่ิมสร้ำงโรงแรมไปเร่ือยๆ 
ตั้งแต่โรงแรมเดอะซันซิต้ี, โรงแรม
เดอะคำบำนำส,โรงแรมเดอะคำส
เ ค ด  แ ล ะ  เ ด อ ะ พ ำ เ ล ซ  ( THE 
PALACE OR THE PALACE OF 
THE LOST CITY)  ด้วย
สถำปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสม
แอฟริกนั และตกแต่งภำยในสไตลแ์อฟริกนั ให้สมกบัเป็นอำณำจกัรอลงักำรดำวลำ้นดวงแห่งน้ี อิสระ
ให้ท่ำนเพลิดเพลินกบัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีสระว่ำยน ้ ำขนำดใหญ่และทะเลน ้ ำจืดเทียมขนำดใหญ่
ยกัษ์ท่ี มีลกัษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดลอ้มดว้ยขุนเขำและตน้ไมท่ี้จดัเป็นอย่ำงระเบียบสวยงำม 

นอกเหนือจำกน้ียงัมีสนำมกอลฟ์ระดบัมำตรฐำนโลก ท่ีใชเ้ป็นสถำนท่ีแข่งกอลฟ์นดัส ำคญัๆ มำหลำย
ต่อหลำยคร้ังแลว้ ออกแบบโดยนกักอลฟ์ช่ือดงัของโลก GARY PLAYER คือ GARY PLAYER GOLF 
COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภำพยนตร์ ร้ำนคำ้ ดิสโกเธค คำสิโนท่ีเปิดตลอด 24 



 

 

ชัว่โมง ท ำให้เมืองน้ีไม่เคยหลบัใหล สวนสัตว ์สวนพฤกษศำสตร์ท่ีรวบรวมพนัธุ์ไมจ้ำกทัว่โลกเอำไว้
พร้อมน ้ ำตก และธำรน ้ ำไหลรินเอ่ือยๆ ท่ีสร้ำงควำมสดช่ืนสบำยอย่ำงบอกไม่ถูก บำงสถำนท่ีและ
กิจกรรมบำงประเภทถูกสงวนไวส้ ำหรับแขกท่ีมำพกั THE PALACE เท่ำนั้น 

ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั :  THE PALACE OF THE LOST CITY                                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 8 ซัน ซิตี ้- ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ - THE CRADLE OF HUMANKIND 
 LONG MARCH TO FREEDOM - WELWITSCHIA MARKET - พริทอเรีย    

05.00 น. ก่อนฟ้าสาง น าท่านออกเดินทาง ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ ที่ป่าพีลันเนสเบิร์ก ที่มีเน้ือที่กว่า 500 ตารางกิโลเมตร 
น าท่านสัมผสัธรรมชาติอนัสวยงาม โดยมีนายพรานซ่ึงเป็นทั้งคนขับและผู้บรรยายน าเที่ยวชมสัตว์ต่างๆ ออก
เดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพี

ลนัเนสเบิร์ก  และป่ำซำฟำรีของเอกชน 
เปิดใหท่้ำนไดท่้องป่ำซำฟำรี ชมสัตวท่ี์
ยิ่งใหญ่ทั้ ง 5 ของแอฟริกำคือ สิงโต 
แรด ควำย ป่ำ ช้ำง และเสือดำว ไป
จนถึงเพื่อนๆ ท่ีน่ำรักอย่ำงยีรำฟ ม้ำ
ลำย ฮิปโปโปเตมสั และนกนำนำชนิด 
ท่องป่ำซำฟำรีดูสัตวท่ี์วนอุทยำนสัตว์
ป่ ำ ขุ น เ ข า พี ลั น เ น ส เ บิ ร์ ก 
(PILANESBERG GAME RESERVE) 

รถท่ีจะพำไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิด
โลก ดำ้นขำ้งเปิดโล่งรับลม จุคนได ้20 
คน รถแ ต่ละคัน มีนำยพรำนหรือ 
RANGER ซ่ึงเป็นทั้ งคนขับรถและ
ไกด์คอยแนะน ำวิ ธีกำรชมสัตว์ให้
ทรำบ ป่ำพิลนัเนสเบิร์กแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมำณ 500 ตำรำงกิโลเมตร พื้นท่ีเกิดจำกภูเขำไฟระเบิดเม่ือ
หลำยร้อยปีก่อนท ำให้ผืนดินมีแร่ธำตุอุดมสมบูรณ์ มีควำมเขียวชอุ่มเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวน์ำนำชนิด
และแน่นอนหมำยรวมถึง ผูย้ิง่ใหญ่ทั้ง 5 (BIG FIVE) คือ ควำยป่ำ ชำ้ง สิงโต แรด และเสือดำว ซ่ึงถำ้ได้
เห็นครบกถื็อไดว้ำ่เป็นกำรชมสตัวท่ี์สมบูรณ์ แต่ค่อนขำ้งเป็นไปไดย้ำก เพรำะสัตวท่ี์น่ีอยูก่นัอยำ่งอิสระ 
ในป่ำซ่ึงเป็นป่ำโปร่ง ป่ำละเมำะ และทุ่งหญำ้สะวนันำ จนถึงก่ึงทะเลทรำย แอฟริกำใตมี้สตัวป่์ำกวำ่ 220 
ชนิด ซ่ึงสตัวป่์ำมีชีวิตอยูอ่ยำ่งอิสรเสรีตำมธรรมชำติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  



 

 

 น าท่านออกเดินทาง THE CRADLE OF HUMANKIND  ตั้งอยูท่ำงตะวนัตกเฉียงเหนือของโยฮนัเนสเบิร์ก, 
แอฟริกำใต ้ ในเมืองกวัเต็ง  ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1999  ปัจจุบนัมีพื้นท่ี 289 
ตำรำงกิโลเมตร  และมีควำมซับซ้อนของถ ้ ำหินปูน ช่ือท่ีลงทะเบียนในมรดกโลกคือ FOSSIL HOMINID 
SITES OF SOUTH AFRICA เป็นท่ีตั้งของกำรคน้พบซำกมนุษยดึ์กด ำบรรพ ์AUSTRALOPITHECUS 
AFRICANUS เม่ือ 2.3 ลำ้นปี ช่ือเล่นของเธอคือ  PLES พบในปี 1947 โดย ROBERT BROOM และ JOHN   

 
T. ROBINSON กำรคน้พบน้ีช่วยยืนยนักำรคน้พบกะโหลกศีรษะ ของมนุษยดึ์กด ำบรรพ ์ท่ีรู้จกักนัในนำม 
TAUNG CHILD โดย RAYMOND DART ซ่ึงถูกคน้พบ แต่ยงัมีโครงกระดูกของมนุษยดึ์กด ำบรรพท่ี์เก่ำแก่
ท่ีสุด เธออยู่ในพิธภณัฑ์แห่งชำติในประเทศ เอธิโอเปีย เธอช่ือวำ่ ลูซ่ี (LUCY) ซ่ึงโครงกระดูกของลูซ่ีมีอำยุ
รำว 3.5 ลำ้นปีซ่ึงถือกนัว่ำเป็น “ผูห้ญิง” ท่ีมีอำยุเก่ำแก่ท่ีสุดในโลก THE OLDEST WOMAN IN THE 
WORLD 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จากน้ัน น าท่านชม LONG MARCH TO FREEDOM  รูปป้ันส ำริดของบุคคลส ำคญั ท่ีน ำไปสู่อิสรภำพใน

ประวติัศำสตร์โลกและแอฟริกำ รูป
ป่ันของบุคคลส ำคญั เร่ิมตน้ในปี ค.ศ. 
1700 ตั่ ง แ ต่ หั ว หน้ ำ เ ผ่ ำ  ก ษัต ริ ย ์
หวัหน้ำกบฏ มิชชนันำรีและคนทรยศ
พ ร้อมคน รุ่น ต่อไปของนัก สู้ เพื่ อ
อิสรภำพ ไปจนถึง รูปป่ันส าริดของ 
เ น ล สั น  แ ม น เ ด ล า  NELSON 
MANDELA รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ นักสู้ ผู้
ต่ อ ต้ า นก า ร เ ห ยี ย ด ผิ ว แ ล ะ เ ป็ น
ประธำนำธิบดีคนแรกท่ีไดรั้บเลือกตั้ง
ตำมกระบวนกำรทำงประชำธิปไตยอย่ำงถูกตอ้งของแอฟริกำใต ้เขำไดรั้บรำงวลัต่ำง ๆ มำกกวำ่ 250 รำงวลั
ตลอดช่วงเวลำ 4 ทศวรรษ รำงวลัท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ รำงวลัโนเบลสำขำสันติภำพอีกดว้ย จากน้ัน น าท่านออก
เดินทางสู่ ตลาด WELWITSSCHIA MARKET เป็นตลำดสินคำ้พื้นเมืองขำยงำนศิลปะงำนฝีมือ ท่ีเต็มไป
ด้วยร้ำนค้ำและสินค้ำพื้นเมืองมำกมำย ได้เวลาอันสมควร  น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพริทอเรีย” 
(PRITORIA) 

ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั :  THE MASLOW TIME SQUARE                                           หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 9 พริทอเรีย - จตุัรัสกลางเมือง - หมู่บ้านเรเซด ี
 โจฮันเนสเบิร์ก - ช้อปป้ิง SANDTON - สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  



 

 

 น าท่านเที่ยวชม เมืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (PRETORIA) เมืองหลวงด้ำนกำรบริหำรของ
แอฟริกำใตเ้มืองน้ี ตั้งตำมช่ือของแอนดีส์   พรีทอรีอสั (ANDRIES PRETORIUS) วีรบุรุษของกำรต่อสู้รบ
ระหวำ่งพวกบวัร์ (BOER) กบัชนพื้นเมืองผิวด ำ พริทอเรีย จึงเป็นเมืองหลวงของชำวบวัร์ท่ีพยำยำมต่อสู้กบั
พวกองักฤษเพื่อใหไ้ดอิ้สรภำพ นอกจำกน้ียงัเป็นท่ีตั้งของสถำนทูตนำนำชำติ ธนำคำร ท ำเนียบประธำนำธิบดี
และท่ีท ำกำรรัฐบำล วฒิุสภำจะจดัประชุมข้ึนท่ีเมืองพริทอเรีย ส่ิงหน่ึงท่ีโดดเด่นและอำจถือไดว้ำ่เป็น 

 
เอกลกัษณ์ของเมืองคือ ตน้แจก๊กำรันดำ (JACARANDA) ท่ีมีดอกสีม่วงสดบำนสะพร่ังดัง่เช่น ซำกุระของชำว
ญ่ีปุ่น เมืองน้ีไดส้มญำนำมวำ่ "CITY OF JACARANDAS" ซ่ึงจะออกดอกบำนสะพร่ังใหไ้ดเ้ห็นกนัในช่วง 
เดือนตุลำคมของทุกปี  น าท่านเที่ยวชมสถานที่ส าคัญของเมือง  บริเวณจัตุรัสกลางเมือง  (CHURCH 
SQUARE) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์พอล ครู
เกอร์ (PAUL KRUMGER MONUMENT) 
ประธำนำธิบดีของรัฐอิสระชำวบวัร์ จตุัรัสแห่ง
น้ีเป็นสถำนท่ีท่ีชำวบวัร์มำชุมนุมแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นดำ้นกำรปกครองและรับรู้ข่ำวสำร
บ้ำนเมืองกันผ่ำนชมท ำเนียบประธำนำธิบดี 
(UNION BUILDING) ท่ีท ำกำรของรัฐบำลท่ี
ใหญ่โตมโหฬำรรำวกับพระรำชวัง จนติด
อนัดบัวำ่เป็นท ำเนียบประธำนำธิบดีท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเรเซดี (LESEDI CULTURAL VILLAGE) หมู่บำ้นวฒันธรรมแห่งน้ี

น ำเสนอวิถีชีวิตหลำกหลำยรูปแบบและ
ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของชนเผ่ำ
พื้นเมืองต่ำงๆของชำวแอฟริกำใต้ได้อย่ำง
ละเอียด ทั้ ง รูปแบบบ้ำนเรือนท่ีอยู่อำศัย 
ศิลปะกำรแสดงต่ำงๆ รอให้ทุกท่ำนสัมผสั 
น ำท่ำนชมกำรแสดงพื้นเมืองของชำวเรเซดี 
น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองโจฮันเน
สเบิร์ก” (JOHANNESBURG) หรือท่ีชำว 
แอฟริกำใตเ้รียกกนัสั้นๆว่ำ “โจเบิร์ก” ซ่ึงเป็นเมืองธุรกิจมำตั้งแต่เม่ือร้อยกว่ำปีก่อน และไดรั้บฉำยำว่ำ 
THE GOLD CITY ในช่วงศตวรรษท่ี 20 มีกำรแบ่งแยกสีผิว ท ำให้เกิดชุมชนต่ำงผิวข้ึนคนละมุมเมือง 
โดยแยกเป็นเมืองคนขำว คือ SANDTON และเมืองคนด ำคือ SOWETO เป็นเมืองลูกรำยลอ้มโจเบิร์ก 
ในปัจจุบนัโจเบิร์กนั้น คลำคล ่ำไปดว้ยผูค้นและอำคำรสูงทนัสมยั ตวัเมืองโจฮันเนสเบิร์กทุกวนัน้ีมี
ลกัษณะไม่ต่ำงกบัเมืองใหญ่ทัว่โลก จากน้ันน าเข้าสู่ เขต SANDTON อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ใน



 

 

แหล่ง ชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ี แมนเดลลำ สแควร์ ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
โออาร์ แทมโป 

22.20 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์  (EMIRATES 
AIRLINE) เทีย่วบินที ่EK 766 

 
 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 

08.20 น. เดินทางถึง นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาท)ี 
09.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์  (EMIRATES AIRLINE) เทีย่วบินที ่EK372 
19.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 
 

  



 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง 

 
       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

21-30 ก.ย. // 
12-21 ต.ค. // 30 พ.ย.-09 ธ.ค. // 

 

129,900 
 

129,900 
 

125,900 
 

29,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 

 



 

 



 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เคปทาวน์ // โจฮันเนสเบิร์ก-กรุงเทพฯ (หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ี
มีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็น
ผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้า
มาในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ ท่านละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวนั 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ ท่านละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 65,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 



 

 

 


