
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22014 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

โจฮนัเนสเบริก์-เคปทาวน ์

ซนัซิตี้  - โจฮนัเนสเบริก์ - ชิมไวน์ - พรทิอเรยี - โกลดร์ฟี 

เคปทาวน์ - ฟารม์นกกระจอกเทศ - ภเูขาโตะ๊- เกาะแมวน ้ า - แหลมกูด๊โฮป  



 

 

ก าหนดการเดินทาง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบนิสุวรรณภมิู - โจฮนัเนสเบริก์ 

18.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิสงิคโปรแ์อร์

ไลน ์(SQ) พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

 
21.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ (JOHANNESBURG) ประเทศแอฟริกาใต ้โดยสายการบนิสงิคโ์ปรแ์อรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่SQ719/SQ478  

วนัที่สองของการเดินทาง  โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี - ซนัซิตี้ 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีป่ระเทศสงิคโปร ์0025-0125 *.*.*. 

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

THE GOLD CITY เป็นแหลง่รวมของความบนัเทงิ กจิการรา้นคา้และธุรกจิมาตัง้แต่เมือ่ 100 กว่าปีก่อน ท ัง้คนขาว 

คนดาํ คนผวิสต่ีางมารวมกนัอยู่ทีน่ี่ ....หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ....  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงพริทอเรยี (PRETORIA) (56 

กม.) เมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศของ

แอฟรกิาใต ้ ชมสถานทีส่าํคญัๆ  อนุเสาวรยีวู์เทรค

เกอร ์ ตกึรฐับาลทีใ่หญ่ที่สุดในแอฟรกิา  จตัรุสัเชริช์  

ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุเสาวรยีรู์ปปัน้สาํรดิของพอรล์  ครู

เกอร ์ อดตีประธานาธบิดขีองแอฟรกิาใต ้ ชมศาลาว่า

การเมอืง  ซึง่มรูีปปัน้ผูก่้อต ัง้เมอืงพรทิอเรีย  แอนเดรี

ยล  พรดิอรอิสุ  และบุตรชายยนืตระหงา่นอยู่ทางดา้นหนา้  และจากนัน้นาํท่านเทีย่วชวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 



 

 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซนัซติี้  (SUN CITY) นครทีไ่มเ่คยหลบัในแควน้โบพทูาสวานา  สาธารณะรฐัทีถ่กูเนรมติรขึ้น

กลางทะเลทราย  ซึง่เมอืงน้ีใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 18 ปี  ภายในซนัซติี้ประกอบดว้ย

โรงแรมขนาดใหญ่ถงึ 4 แห่งดว้ยกนั  ชมความยิง่ใหญ่ตระการตาของอาณาจกัรซนัซติี้  

ใหท่านไดช้ื่นชมกบัความร่มรื่นของป่าไมแ้ละพนัธุไ์มน้านาชนิด  สนุกสนานกบัการเลน่นํา้

โตค้ลืน่ในทะเลเทยีม  หรอืตกีอลฟ์ทีส่นามมาตรฐานสากล 18 หลุม  โดยหลุมที ่13

อปุสรรคเป็นจระเขใ้นบงึ  พรอ้มเสีย่งโชคในคาสโินทีม่ชีื่อเสยีงกอ้งโลก  และ ตื่นตากบั

การจาํลองแผ่นดินไหวทีเ่รยีกว่า  สะพานแห่งกาลเวลาทุกๆ 1 ช ัว่โมง  

ทีพ่กั   THE PALACE หรอืเทยีบเท่า  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ  ภตัตาคารอาหารบฟุเฟ่ต ์

นาํท่านเขา้ชมการแสดงตระการตา EXTRAVAGANZA SHOW ในทอ้งเรื่อง HISTORY OF ROCK  

วนัที่สามของการเดินทาง  ซนัซิตี้ - สวนเสอื - โจฮนัเนสเบริก์ - ชอ้ปป้ิง   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ สวนเสอื (THE LION PARK) บรรยากาศท่องเทีย่วแบบซาฟาร ีอนัโดเด่นของแอฟรกิา ชมสตัวป่์า 

เช่น เสอืขาว มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆ อื่นอกีมากมายรอใหท่้านไดส้มัผสัอย่าใกลช้ิดและเก็บภาพประทบัใจกนัได ้

เตม็ที ่ซึง่สตัวเ์หลา่นัน้อยู่อาศยักนัไปป่าตามระบบนิเวศนอ์นัแตกต่างกนัของแต่ละชนิดสตัวน์ ัน้ๆ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 
 

  
 นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ เพือ่ใหท่้านไดอ้สิระกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของทีร่ะลกึ 

บา่ย อสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ใน MALL OF AFRICA ซึง่ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้มากมาย เช่น ของทีร่ะลกึต่าง ๆ  

เครื่องหนงัสตัว ์ เครื่องประดบัลวดลายพื้นเมอืง  เครื่องประดบัตกแต่งบา้น 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  ROSEBANK หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     โจฮนัเนสเบริก์ - โกลดร์ฟีซิตี้  - ชมเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชมโกลดร์ฟีซติี้   ผ่านเขตอนุรกัษซ์ึง่ยงัคงรกัษาสภาพบา้นเมอืงในยุคทีม่กีารขดุทอง  ใหท่้านไดส้มัผสักบั

ความลกึลบัน่าตื่นเตน้และเรา้ใจภายในใตด้นิ  โดยนาํท่านลงลกึถงึ  253 เมตร  เพือ่สาํรวจเหมอืงทอง ชมวธิกีาร

คน้หาแร่ทองคาํในอโุมงคท์ีย่าวกว่า  3,000  เมตร  ชมการสาธติ

การเททองคาํทีห่าชมไดย้าก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นาํท่านเดนิทาง ชมกรุงโจฮนัเนสเบริก์  เมอืงแห่งศูนยก์ลางธุรกจิ

และความเจรญิแห่งแอฟรกิาใต ้ ซึง่อดตีเคยเป็นทีต่ ัง้แคมป์ขดุแร่

เลก็ๆ  ต่อมาเมอืงแห่งน้ีจงึกลายมาเป็นเมอืงทีม่คีวาม



 

 

เจรญิรุ่งเรอืงและรํา่รวย  นาํท่านผ่านชมสถานที่ทีน่่าสนใจต่างๆ  ผ่านชม  STOCK  EXCHANGE  ซึง่เป็นสถานที่

ทีเ่ป็นสกัขพียานแห่งความม ัง่ค ัง่ทางธุรกจิและอตุสาหกรรมการทาํเหมอืง  ผ่านชมสาํนกังานใหญ่ของสถาบนัแห่ง

ความเป็นอมตะทางดา้นอุตสาหกรรมการ ทาํเพชร DE BEERS  ผ่านชมสวนสาธารณะจอรจ์ แฮรร์สินั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั   ROSEBANK หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   โจฮนัเนสเบริก์ - เคปทาวน์ - TABLE MOUNTAIN   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

นาํท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน OR TAMBO INT’L AIRPORT เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ เพือ่เดินทางสู่ เมอืงเคปทาวน ์

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

09.05 น. ถงึ เมอืงเคปทาวน ์(CAPE TOWN) หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ทางตะวนัตกของเมอืงเพือ่ ชมฟารม์นกกระจอกเทศ ชม

การสาธติการเพาะเลี้ยงลูกนก  การวางไข ่ แลว้ใหท่้านไดถ้่ายภาพบนหลงั

นกกระจอกเทศกบัฉากเบื้องหลงัของ  TABLE MOUNTAIN  ทีส่วยงาม  

และเลอืกชมสนิคา้แปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น   

เขม็ขดั  กระเป๋าหนงั  หรอืเปลอืกไขน่กกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืงภายในฟารม์  เมนูเน้ือ

นกกระจอกเทศ 

บา่ย นาํท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา  TABLE MOUNTAIN  โดยกระเชา้ลอยฟ้า  (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมูอิากาศ)  เพือ่ชมความ

สวยงามของเมอืงเคปทาวนจ์ากยอดเขาสูงสุดของเมอืง 

หลงัจากนัน้นาํท่านชมเมอืงเคปทาวน ์ เมอืงทีย่งัสามารถ

พบสถาปตัยกรรมชาวดทัซด์ ัง้เดิม  เคปทาวนจ์ดัเป็นเมอืง

ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในแอฟรกิาใต ้ และยงัเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ด

แห่งหน่ึงของโลกดว้ยความงามของธรรมชาติและทะเลอนั

สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นเมอืงทีเ่ขา้ชงิเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิคปี 2004  อกีดว้ย   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  CAPETONIAN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง  เคปทาวน์ - เกาะแมวน ้ า - แหลมกูด๊โฮป - ชิมไวน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางท่องเทีย่วตลอดทัง้วนั เริ่มจากการชมความงามของชายฝัง่บรเิวณ CAPE PENNINSULA  ลดัเลาะ

สู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา SEA POINT เรื่อยไปจนถงึ  CAPE BAY  บรเิวณเทอืกเขา TWELVE APOSTLES  

หากสภาพอากาศเอื้ออาํนวย … อสิระใหท่้านนัง่เรอืไปชมฝูงแมวนํา้ SEAL ISLAND  บรเิวณอ่าว HOUT BAY .... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ แหลมกูด๊โฮป (CAPE OF GOOD HOPE)  ซึง่ต ัง้อยู่ทีจุ่ด

บรรจบกนัระหว่างมหาสมทุรแอตแลนตคิและมหาสมทุรอนิเดยี  ท่านจะพบกบั

ความแตกต่างของพื้นทีส่นีํา้ทะเลระหว่างจา้วมหาสมทุรท ัง้สอง  โดยนัง่รถรางขึ้น

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


 

 

ยอดเขา  เชญิท่านพสูิจนค์วามแรงของคลืน่ลม  จนไดร้บัฉายาจากนกัสาํรวจชาวโปรตเุกสว่า  แหลมแห่งพายุ  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  BOULDERES BEACH  อาณาจกัรนกเพนกวนิตวัจิว๋  อสิระใหท่้านไดช้มความน่ารกัของ

นกเพนกวนิอย่างใกลช้ดิ  ….ชมไร่ไวน ์ตามเสน้ทางสายไวนค์อนสแตนเชยีรไ์วนรู์ท 

GROOT CONSTANTIA WINE ROUTE  พรอ้มใหท่้านชมิไวนช์นิดต่างๆ  ซึง่

ไดร้บัรางวลัในแต่ละปี  โดยเฉพาะไวนแ์ดงทีน่ี่มชีื่อเสยีงมาก  ..ท่านยงัสามารถซื้อ

เป็นของฝากอนัล ํา้ค่าๆไดอ้ีกดว้ย  เพราะไวนจ์ากแอฟรกิาใตน้บัว่ามชีื่อเสยีงไม่แพ ้

ไวนจ์ากยุโรปเลยทเีดยีว 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร 

ทีพ่กั CAPETONIAN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง                       เคปทาวน์ - ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตเิจมสส์มทิธ ์เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.40 น. ออกเดนิทางโดยสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิสงิคโปรฺแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ479/SQ706 

วนัที่แปดของการเดินทาง                        ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ประเทศสงิคโปร ์0610-0710 *.*.*. 

08.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้น้ีทางบริษทัฯจะยดึถอืความปลอดภยัตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*.*.*. อตัราค่าบรกิาร *.*.*.  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

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.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 
 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

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

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

4. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น 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 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

7. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

นํา้หนกัเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, 

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัและลูกคา้** 

 เงือ่นไขการจอง  

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จาํเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

*.*.*. หลงัจากมกีารมดัจาํทวัรแ์ลว้ยกเลกิการเดนิทางทกุกรณี เกบ็เงนิมดัจาํท ัง้หมด*.*.*. 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์(หมายเหต ุผูเ้ดนิทาง

ทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบขุอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและ

ตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่

เกดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกต ัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออก

เดนิทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา

กรณีทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้ 



 

 

หมายเหต ุ

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน

, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีด

ของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทั

จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่LONG LEG โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกาย

แขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหา

ทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอื

จดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด ไม่ว่า

จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง

บรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดลุพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 



 

 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดย

ทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจ

ผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกต ัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความ

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้

ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งรว่มเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตุ

หรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การ

จลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํ

ประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรม

ของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ 

จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่วบรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 



 

 

 


