
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 20013 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

โจฮนัเนสเบริก์-เคปทาวน ์

ซนัซิตี้  - โจฮนัเนสเบริก์ - ชิมไวน์ - พรทิอเรยี - โกลดร์ฟี 

เคปทาวน์ - ฟารม์นกกระจอกเทศ - ภเูขาโตะ๊- เกาะแมวน ้ า - แหลมกูด๊โฮป  

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบนิสุวรรณภมิู - โจฮนัเนสเบริก์ 

18.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิสงิคโปรแ์อร์

ไลน ์(SQ) พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 



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

20.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้โดยสายการบนิสงิคโ์ปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบนิที ่SQ983/SQ478  

วนัที่สองของการเดินทาง  โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี - ซนัซิตี้ 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีป่ระเทศสงิคโปร ์*.*.*. 

06.10 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ (JOHANNESBURG)  ประเทศแอฟรกิาใต ้ เมอืงทีไ่ดร้บัสมญาว่า 

THE GOLD CITY เป็นแหลง่รวมของความบนัเทงิ กจิการรา้นคา้และธุรกจิมาตัง้แต่เมือ่ 100 กว่าปีก่อน ท ัง้คนขาว 

คนด า คนผวิสต่ีางมารวมกนัอยู่ทีน่ี่ ....หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ....  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพริทอเรยี (PRETORIA) (56 

กม.) เมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศของ

แอฟรกิาใต ้ ชมสถานทีส่  าคญัๆ  อนุเสาวรยีวู์เทรค

เกอร ์ ตกึรฐับาลทีใ่หญ่ที่สุดในแอฟรกิา  จตัรุสัเชริช์  

ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุเสาวรยีรู์ปปัน้ส  ารดิของพอรล์  ครู

เกอร ์ อดตีประธานาธบิดขีองแอฟรกิาใต ้ ชมศาลาว่า

การเมอืง  ซึง่มรูีปปัน้ผูก่้อต ัง้เมอืงพรทิอเรีย  แอนเดรี

ยล  พรดิอรอิสุ  และบุตรชายยนืตระหงา่นอยู่ทางดา้นหนา้  และจากนัน้น าท่านเทีย่วชวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซนัซติี้  (SUN CITY) นครทีไ่มเ่คยหลบัในแควน้โบพทูาสวานา  สาธารณะรฐัทีถ่กูเนรมติรขึ้น

กลางทะเลทราย  ซึง่เมอืงน้ีใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 18 ปี  ภายในซนัซติี้ประกอบดว้ย

โรงแรมขนาดใหญ่ถงึ 4 แห่งดว้ยกนั  ชมความยิง่ใหญ่ตระการตาของอาณาจกัรซนัซติี้  

ใหท่านไดช้ื่นชมกบัความร่มรื่นของป่าไมแ้ละพนัธุไ์มน้านาชนิด  สนุกสนานกบัการเลน่น า้

โตค้ลืน่ในทะเลเทยีม  หรอืตกีอลฟ์ทีส่นามมาตรฐานสากล 18 หลุม  โดยหลุมที ่13

http://bit.ly/2NMk5YE


อปุสรรคเป็นจระเขใ้นบงึ  พรอ้มเสีย่งโชคในคาสโินทีม่ชีื่อเสยีงกอ้งโลก  และ ตื่นตากบัการจ าลองแผ่นดนิไหวที่

เรยีกว่า  สะพานแห่งกาลเวลาทุกๆ 1 ช ัว่โมง  

ทีพ่กั   THE PALACE หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ  ภตัตาคารอาหารบฟุเฟ่ต ์

น าท่านเขา้ชมการแสดงตระการตา EXTRAVAGANZA SHOW ในทอ้งเรื่อง HISTORY OF ROCK  

วนัที่สามของการเดินทาง  ซนัซิตี้ - สวนเสอื - โจฮนัเนสเบริก์ - ชอ้ปป้ิง   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนเสอื (THE LION PARK) บรรยากาศท่องเทีย่วแบบซาฟาร ีอนัโดเด่นของแอฟรกิา ชมสตัวป่์า 

เช่น เสอืขาว มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆ อื่นอกีมากมายรอใหท่้านไดส้มัผสัอย่าใกลช้ิดและเก็บภาพประทบัใจกนัได ้

เตม็ที ่ซึง่สตัวเ์หลา่นัน้อยู่อาศยักนัไปป่าตามระบบนิเวศนอ์นัแตกต่างกนัของแต่ละชนิดสตัวน์ ัน้ๆ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 
 

  
 น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ เพือ่ใหท่้านไดอ้สิระกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของทีร่ะลกึ 

บา่ย อสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ใน MALL OF AFRICA ซึง่ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้มากมาย เช่น ของทีร่ะลกึต่าง ๆ  

เครื่องหนงัสตัว ์ เครื่องประดบัลวดลายพื้นเมอืง  เครื่องประดบัตกแต่งบา้น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  ROSEBANK หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     โจฮนัเนสเบริก์ - โกลดร์ฟีซิตี้  - ชมเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมโกลดร์ฟีซติี้   ผ่านเขตอนุรกัษซ์ึง่ยงัคงรกัษาสภาพบา้นเมอืงในยุคทีม่กีารขุดทอง  ใหท่้านไดส้มัผสักบั

ความลกึลบัน่าตื่นเตน้และเรา้ใจภายในใตด้นิ  โดยน าท่านลงลกึถงึ  253 เมตร  เพือ่ส  ารวจเหมอืงทอง ชมวธิกีาร

คน้หาแร่ทองค าในอโุมงคท์ีย่าวกว่า  3,000  เมตร  ชมการสาธติการเททองค าทีห่าชมไดย้าก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทาง ชมกรุงโจฮนัเนสเบริก์  เมอืงแห่งศูนยก์ลางธุรกจิและความเจรญิแห่งแอฟรกิาใต ้ ซึง่อดตีเคยเป็น

ทีต่ ัง้แคมป์ขดุแร่เลก็ๆ  ต่อมาเมอืงแห่งน้ีจงึกลายมาเป็นเมอืงทีม่ี

ความเจรญิรุ่งเรอืงและร า่รวย  น าท่านผ่านชมสถานที่ทีน่่าสนใจ

ต่างๆ  ผ่านชม  STOCK  EXCHANGE  ซึง่เป็นสถานที่ทีเ่ป็น

สกัขพียานแห่งความม ัง่ค ัง่ทางธุรกจิและอตุสาหกรรมการท า

เหมอืง  ผ่านชมส านกังานใหญ่ของสถาบนัแห่งความเป็นอมตะ

ทางดา้นอตุสาหกรรมการ ท าเพชร DE BEERS  ผ่านชม

สวนสาธารณะจอรจ์ แฮรร์สินั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 



ทีพ่กั   ROSEBANK หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   โจฮนัเนสเบริก์ - เคปทาวน์ - TABLE MOUNTAIN   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน OR TAMBO INT’L AIRPORT เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ เพือ่เดินทางสู่ เมอืงเคปทาวน ์

06.00 น.  ออกเดนิสู่ เมอืงเคปทาวน ์ทางโดยสายการบนิ ............ เที่ยวบนิที ่SA…. 

09.05 น. ถงึ เมอืงเคปทาวน ์(CAPE TOWN) หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทางตะวนัตกของเมอืงเพือ่ ชมฟารม์นกกระจอกเทศ ชม

การสาธติการเพาะเลี้ยงลูกนก  การวางไข ่ แลว้ใหท่้านไดถ้่ายภาพบนหลงั

นกกระจอกเทศกบัฉากเบื้องหลงัของ  TABLE MOUNTAIN  ทีส่วยงาม  

และเลอืกชมสนิคา้แปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น   

เขม็ขดั  กระเป๋าหนงั  หรอืเปลอืกไขน่กกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืงภายในฟารม์  เมนูเน้ือ

นกกระจอกเทศ 

บา่ย น าท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา  TABLE MOUNTAIN  โดยกระเชา้ลอยฟ้า  (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมูอิากาศ)  เพือ่ชมความ

สวยงามของเมอืงเคปทาวนจ์ากยอดเขาสูงสุดของเมอืง 

หลงัจากนัน้น าท่านชมเมอืงเคปทาวน ์ เมอืงทีย่งัสามารถ

พบสถาปตัยกรรมชาวดทัซด์ ัง้เดิม  เคปทาวนจ์ดัเป็นเมอืง

ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในแอฟรกิาใต ้ และยงัเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ด

แห่งหน่ึงของโลกดว้ยความงามของธรรมชาติและทะเลอนั

สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นเมอืงทีเ่ขา้ชงิเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิคปี 2004  อกีดว้ย   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  CAPETONIAN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง  เคปทาวน์ - เกาะแมวน ้ า - แหลมกูด๊โฮป - ชิมไวน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางท่องเทีย่วตลอดทัง้วนั เริ่มจากการชมความงามของชายฝัง่บรเิวณ 

CAPE PENNINSULA  ลดัเลาะสู่ชายหาดทีส่วยสะดุดตา SEA POINT เรื่อยไป

จนถงึ  CAPE BAY  บรเิวณเทอืกเขา TWELVE APOSTLES  หากสภาพ

อากาศเอื้ออ านวย … อสิระใหท่้านนัง่เรอืไปชมฝูงแมวน า้ SEAL ISLAND  

บรเิวณอ่าว HOUT BAY .... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ แหลมกูด๊โฮป (CAPE OF GOOD HOPE)  ซึง่ต ัง้อยู่ทีจุ่ด

บรรจบกนัระหว่างมหาสมทุรแอตแลนตคิและมหาสมทุรอนิเดยี  ท่านจะพบกบั

ความแตกต่างของพื้นทีส่นี า้ทะเลระหว่างจา้วมหาสมทุรท ัง้สอง  โดยนัง่รถรางขึ้น

ยอดเขา  เชญิท่านพสูิจนค์วามแรงของคลืน่ลม  จนไดร้บัฉายาจากนกัส ารวจชาว

โปรตเุกสว่า  แหลมแห่งพายุ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://pantip.com/topic/32060598


จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  BOULDERES BEACH  อาณาจกัรนกเพนกวนิตวัจิว๋  อสิระใหท่้านไดช้มความน่ารกัของ

นกเพนกวนิอย่างใกลช้ดิ  ….ชมไร่ไวน ์ตามเสน้ทางสายไวนค์อนสแตนเชยีรไ์วนรู์ท GROOT CONSTANTIA 

WINE ROUTE  พรอ้มใหท่้านชมิไวนช์นิดต่างๆ  ซึง่ไดร้บัรางวลัในแต่ละปี  โดยเฉพาะไวนแ์ดงทีน่ี่มชีื่อเสยีงมาก  

..ท่านยงัสามารถซื้อเป็นของฝากอนัล  า้ค่าๆไดอ้กีดว้ย  เพราะไวนจ์ากแอฟรกิาใตน้บัว่ามชีื่อเสยีงไมแ่พไ้วนจ์ากยุโรป

เลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

ทีพ่กั CAPETONIAN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง                       เคปทาวน์ - ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตเิจมสส์มทิธ ์เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.40 น. ออกเดนิทางโดยสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิสงิคโปรฺแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ479/SQ970  

วนัที่แปดของการเดินทาง                        ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ประเทศสงิคโปร ์ *.*.*. 

12.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

*.*.*. อตัราค่าบรกิาร *.*.*. 
 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

20-27 ม.ค. // 27ม.ค.-3 ก.พ. 

3-10 ก.พ.//17-24 ก.พ.  

24 ก.พ.-3 มี.ค.//3-10 มี.ค. 

17-24 มี.ค. // 31 มี.ค.-7 เม.ย. 

63,999.- 10,900.-  

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 







 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้ง 

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

8. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

น า้หนกัเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, 

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

*.*.*. เงือ่นไขการจอง*.*.*. 

*.*.*. หลงัจากมกีารมดัจ าทวัรแ์ลว้ยกเลกิการเดนิทางทกุกรณี เกบ็เงนิมดัจ าท ัง้หมด*.*.*. 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 
ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคาทัวร ์(หมายเหต ุ

ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับ
สายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่น
ตา่งกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ 
เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และ
คา่ธรรมเนยีมวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้ 

หมายเหต ุ
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การ
นัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง
ของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ
ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้…
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
ส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท 
ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่LONG LEG โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี
รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที่
เช็คอนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 



 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอื
ทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
เงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่าย

ใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากวา่กว่า 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 
 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับ
ในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้ีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตรุวมถงึภยั

ธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้ง

แสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวท ัง้

ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทาง

ถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ

เดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่ืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิงักลา่วบริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 



 


