
 

 

รหัสทัวร  DKC2000607  
ทัวรแอฟริกาใต 8 วัน 5 คืน (EK) 
โจฮันเนสเบิรก - พริทอเรีย - อนุสาวรียวูรเทรคเกอร - ทําเนียบประธานาธิบดี 
ทองซาฟารี MORNING GAME DRIVE - อาณาจักรซัน ซิต้ี 
THE LION  PARK - เคปทาวน 
TABLE  MOUNTAIN - เนินเขา SIGNAL HILL - หมูบาน BO KAAP  
ฟารมนกกระจอกเทศ - หางสรรพสินคาวิคตอเรีย แอนด อัลเฟรต วอเตอรฟรอนท 
เกาะซีล - ถนนเรียบยอดเขาแชปแมน - เคปพอยท - แหลมกูดโฮป  
แพนกวินหาดโบลเดอร - โรงกล่ันเหลาองุนกรูทคอนสแตนเทีย 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ - ดูไบ 

2  ดูไบ - โจฮันเนสเบิรก - พริทอเรีย - อนุสาวรียวูรเทรคเกอร - ทําเนียบประธานาธิบดี 

3  ทองซาฟารี MORNING GAME DRIVE - อาณาจักรซัน ซิต้ี  

4  THE LION  PARK - เคปทาวน (บินภายใน) 

5  
TABLE  MOUNTAIN - เนินเขา SIGNAL HILL - หมูบาน BO KAAP - ฟารมนกกระจอกเทศ - 
หางสรรพสินคาวิคตอเรีย แอนด อัลเฟรต วอเตอรฟรอนท 

6  
เกาะซีล - ถนนเรียบยอดเขาแชปแมน - เคปพอยท - แหลมกูดโฮป - แพนกวินหาดโบลเดอร - โรงกลั่นเหลา
องุนกรูทคอนสแตนเทีย 

7  เคปทาวน – ดูไบ 

8  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

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 

 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ 

18.00  คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน 
เอมิเรตส (EK) เจาหนาท่ีบริษัทฯใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

21.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส โดย สายการบินเอมิเรตส (EK) เท่ียวบินท่ี EK373   (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ดูไบ - โจฮันเนสเบิรก - พริทอเรีย - อนุสาวรียวูรเทรคเกอร - 
ทําเนียบประธานาธิบดี 

00.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส  (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง ) 

04.05  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโออาร แทมโบ เมืองโจฮันเน
สเบิรก ประเทศแอฟริกาใต โดย สายการบินเอมิเรตส (EK) เท่ียวบินท่ี 
EK761    

10.15  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโออาร แทมโบ เมืองโจฮันเน
สเบิรก ประเทศแอฟริกาใต   
(เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร พรอมตรวจเช็คสัมภาระ



 

 

แลว 

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   

นําทานออกเดินทางสู เมืองพริทอเรีย (PRETORIA) หรือเมืองแหง
ดอกไมสีมวง เปนเมืองหลวงแหงการปกครองพรอมกับการเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของประเทศแอฟริกาใต เมืองน้ีมีตน
ศรีตรัง หรือ JACARANDA TREES ซ่ึงเปนจุดเดนของเมืองปลูกอยูเต็ม
ถนนในเมืองมากกวา 50,000 ตน ดอกศรีตรังจะบานเต็มเมืองในชวง
เดือนตุลาคม และถนนจะถูกปกคลุมไปดวยสีมวงของดอกไมที่กําลังบานนํา
ทานชม อนุสาวรียวูรเทรคเกอร (VOORTREKKER MONUMENT) 
อนุสาวรียแหงน้ีสรางข้ึนเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวรจาก
ปลายแหลมของทวีป เขาสูใจกลางประเทศแอฟริกาใตและรวมฉลอง
ครบรอบ 100 ปของการสูรบกับชาวพื้นเมือง หลังจากน้ันนําเที่ยวชม 
ทําเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) และท่ีทําการของรัฐบาล
ท่ีใหญโตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับวาเปนทําเนียบ
ประธานาธิบดีท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

    

 หลังจากน้ันนําทุกทานออกเดินทางสู BAKUBUNG BUSH LODGE 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟ�ต ณ ภัตตาคารในลอดจ (2) 

ที่พัก BAKUBUNG BUSH LODGE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

 



 

 

วันที่ 3 ทองซาฟารี MORNING GAME DRIVE - อาณาจักรซัน ซิต้ี  

05.30  นําทานเปดประสบการณ ทองซาฟารี (MORNING GAME DRIVE) ท่ี
วนอุทยานสัตวป�าแหงเขาพีลาเนสเบิรกบนพื้นท่ีกวา 500 ตารางกิโลเมตร
ท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติท่ีวากันวาสมบูรณท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกบริการดวย
รถซาฟารี และมีนายพรานนําตลอดการนําชมสัตวป�าหายาก รับรองไดวา
ทานไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลกนับวาคือเอกลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุด
ของการทองเท่ียวแอฟริกาใตเรียกไดวา ถามาแอฟริกาไตแลวไมไดสอง
สัตว ถือวามาไมถึง 

   
เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรม (3) 

หลังจากน้ันออกเดินทางสู อาณาจักรซัน ซิต้ี (SUN CITY) หรือ THE 
LOST CITY เมืองลับแลแหงหุบเขาแสงตะวันเมืองท่ีถูกสรางตาม
จินตนาการของ ชอลเคิรชเนอร มหาเศรษฐีนักลงทุนผูม่ังค่ัง ใชงบประมาณ
มหาศาล ท้ังระยะเวลายาวนานในการสรางอยางปราณีตและสรางสรรค
กวา 18 ป จากดินแดนอันไรคาในอดีตแหงแควน 
BOPHUTHATSWANA บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต เปนอาณาจักร
อันกวางใหญและพรอมสรรพไปดวยสถานท่ีพักผอนตากอากาศอันสวยหรู
และย่ิงใหญอลังการรวมตัวกัน 

    

รวมท้ัง เดอะพาเลซ (THE PALACE) ท่ีสรางข้ึนในป ค.ศ.1992 ดวย



 

 

สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน ท่ีพักสุดหรูเพียบพรอมไปดวย
ส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ดวยบริการระดับมาตรฐานโลก พาทุก
ทานชมวิวบนยอดของ KING’S TOWER ซึ่งเปนจุดสูงสุดของโรงแรม 
VALLEY OF WAVE สวนน้ําขนาดใหญ ซ่ึงมีไฮไลทอยูท่ีคล่ืนยักษเทียม
อยูบริเวณตรงกลางใหทานรูสึกเหมือนวายอยูในทองทะเลจริงๆ และ
สะพาน BRIDGE OF TIME ท่ีมีการจําลองแผนดินไหวทุก 1 ช่ัวโมง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร OCEANS BASKET (4) 

นําทุกทาน CHECK IN ท่ี THE PALACE HOTEL  อิสระพักผอนตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร LILY ASIAN KITCHEN (5) 

นําทุกทานเขาสูที่พัก THE PALACE HOTEL ระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 THE LION  PARK - เคปทาวน (บินภายใน) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู THE LION PARK สวนสัตวสไตลซาฟารีท่ียกกองทัพ
สิงโตเจาป�ามาเปนจุดขายจะแบงออกเปน 2 โซนไดแก โซนซาฟารีท่ีตองน่ัง
รถหุมตะแกรงเหล็กเพื่อเขาไปชมสัตวนานาชนิด เชน สิงโตขาว เสีอชีตาห 
หมาป�า และโซนสวนสัตวขนาดยอมๆ เชน มาลาย ยีราฟ ใหทานไดไป
สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจกันอยางใกลชิด 

   
กลางวัน  รับประทานบารบีคิวเน้ือสัตวป�านานาชนิด  ณ ภัตตาคารคารนิวอร (7) 

13.30  นําทานเดินทางสูสนามบินโจฮันเนสเบิรก สู เมืองเคปทาวน  โดยสายการ
บิน MANGO AIRLINES  
(น้ําหนักกระเป�าโหลด 30 กิโลตอทาน / ถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโล) 



 

 

เดินทางเขาสู เมืองเคปทาวน (CAPE TOWN) เมืองท่ีสวยติดอันดับ 1ใน 
5 ของโลก อีกแหงท่ีทานไมควรพลาดในการไปเยือนครั้งหน่ึงในชีวิต ท้ังใน
ยุคใหมท่ีเมืองน้ีเคยไดรับเกียรติเปนเจาภาพแขงขันฟุตบอลโลก ในป 
2010 ท่ีผานมา และยังมีเมืองเกาแกอีก 300 ป อีกท้ังสภาพอากาศท่ี
คอนขางบริสุทธ์ิเกือบตลอดท้ังป ดวยเปนเมืองท่ีลักษณะคลายอางมีลมพัด
แรงจนพัดเอามลพิษตางๆออกไปหมด  เน่ืองดวยลักษณะภูมิประภูมิ
ประเทศท่ีต้ังอยูทางตอนใตสุดของประเทศมีแหลมกูดโฮปท่ีย่ืนอกไป
ระหวาง มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติคปจจุบันเปนเมือง
หลวงฝ�ายนิติบัญญัติของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรียและบลูมฟอน
เทน ซ่ึงเปนเมืองหลวงดานการบริหารประเทศ และศูนยกลางทางฝ�ายตุลา
การ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) 

นําทุกทานเขาสูที่พัก COMMODORE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 

วันที่ 5 
TABLE  MOUNTAIN - เนินเขา SIGNAL HILL - หมูบาน BO 
KAAP - ฟารมนกกระจอกเทศ - หางสรรพสินคาวิคตอเรีย แอนด 
อัลเฟรต วอเตอรฟรอนท 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรม (9) 

นําทานข้ึนกระเชา 360 องศาสู TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ ท่ีต้ังอยูทางทิศใตของเมืองเคปทาวน เปน
ภูเขาท่ีมีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดู
เหมือนโตะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกรอน
โดยลมฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเปนพืชถ่ินเดียว 
ไมมีมีท่ีไหนในโลก ขางบนภูเขาน้ันมีธรรมชาติท่ีสวยงามผสมผสานกัน
อยางลงตัวผาน ภูเขา, หุบเขา , สายน้ํา  และลําธาร นําทานข้ึนสูจุดชมวิว
บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นเมืองเคปทาวนโดยรอบท้ังหมด 
(ท้ังน้ีการน่ังกระเชาตองข้ึนกับสภาพอากาศดวย หากมีการปดทําการทาง



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธในการเปล่ียนแปลงรายการโดยท่ีไมจําเปนตองแจง
ลวงหนา ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

หลังจากน้ันนําทุกทานแวะถายรูป ณ เนินเขา SIGNAL HILL เปนเนิน
เขาแบนท่ีมีจุดเดนต้ังอยูในเคปทาวนติดกับ LION'S HEAD และ TABLE 
MOUNTAIN หรือ หมูบาน KO BAAP เมืองเกาต้ังอยูบนเนินเขา 
SIGNAL HILL เหนือใจกลางเมืองและเปนศูนยกลางประวัติศาสตรของ
วัฒนธรรมแหลมมาเลยในเคปทาวน 

    

นําทานสู ฟารมนกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM) 
ฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศขนาดใหญใหทานไดสัมผัสกับวงจรชีวิตของ
นกกระจอกเทศอยางใกลชิด รับชมและรับฟงเร่ืองราวของการเล้ียง
นกกระจอกเทศอันเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีทํารายได ตลอดจนวงจรชีวิตของ
สัตวปกท่ีมีขนาดใหญและว่ิงเร็วท่ีสุดในโลกใหทุกทานไดทํากิจกรรมตางๆ
ภายในฟารมนกกระจอกเทศ เชนการใหอาหาร,ทดลองเหยียบไข
นกกระจอกเทศ,ข่ีหลังนกกระจอกเทศ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารในฟารมนกกระจอกเทศ 
(10) 

นําคณะเดินทางสู หางสรรพสินคาวิคตอเรีย แอนด อัลเฟรต วอเตอรฟ
รอนท (V&A WATER FORNT) หางสรรพสินคาขนาดใหญท่ีใหทุกทาน
ไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งและพักผอนชมวิวตากอากาศใจกลางเมือง
เคปทาวน เก็บภาพสวยๆด่ืมด่ํากับบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก มี
รานคา รานอาหาร โรงภาพยนตร และเปนทาเทียบเรือขนาดเล็กอีกดวย 



 

 

   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (11) 

นําทุกทานเขาสูที่พัก COMMODORE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 

วันที่ 6 
เกาะซีล - ถนนเรียบยอดเขาแชปแมน - เคปพอยท - แหลมกูดโฮป - 
แพนกวินหาดโบลเดอร - โรงกล่ันเหลาองุนกรูทคอนสแตนเทีย 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรม (12) 

นําทุกทานเดินทางสู ทาเรือฮูทเบย (HOUT BAY) เพ่ือลองเรือไปชม
แมวน้ําจํานวนมากท่ีพากันมานอนอาบแดดรับความอุนจากแสงอาทิตย
อยางมีความสุขตามธรรมชาติอยูบริเวณ เกาะซีล (SEAL ISLAND) ซ่ึง
เปนวิถีชีวิตนารักๆ อิริยาบถอันนามหัศจรรยของสัตวโลกนารัก 

จากน้ันนําทานแวะถายรูปบริเวณถนน CHAPMAN’S PEAK ถนนท่ีข้ึน
ช่ือวาเปนถนนสายท่ีสวยท่ีสุดในโลกสายหน่ึงติดริมฝم�งมหาสมุทร (ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

   
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร TWO OCEANS (13) 

นําทานเดินทางสู แหลมกูดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) ข้ึนรถราง
ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ CAPE POINT จุดสําคัญแหง
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต ดวยความยากของการเดินเรือผานเสนทางน้ี



 

 

ไปไดน้ันชางยากเย็น ทําใหมีตํานานเร่ืองเลาของเหลากะลาสีนักเดินเรือ ท่ี
กลาวขานกันมาเปนเวลานานต้ังแตอดีตท้ังการหายสาบสูญไปอยางไร
รองรอย ดวยกระแสคล่ืนลมอันโหดราย สภาพอันแปรปรวนเสมอทําใหมี
การกลาวถึงการกาวผานอาณาเขตน้ีไปไดดวยความหวังย่ิงน้ัน ชางยากเย็น
ไมนอยเลยทีเดียว อันเปนท่ีมาแหงช่ือของแหลมแหงน้ีท่ีตองอาศัยความ
ศรัทธาแหงความหวังย่ิงน้ัน จากน้ันพาทุกทานไดเย่ียมชมเหลานกเพนกวิน
สัญชาติแอฟริกัน ณ หาดโบลเดอร 

    

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูไรองุนแหลงผลิตไวนข้ึนช่ือและเกาแกท่ีสุดใน
แอฟริกาใต กรูทคอนสแตนเทีย (GROOT CONSTANTIA) ที่สรางขึ้น
ต้ังแตป ค.ศ. 1692 โดยผูวาการเมืองชาวดัตซ จนกระท่ังปจจุบันยังคง
ดําเนินการทําไวนหรือ เหลาองุนอันข้ึนชื่ออยู และเปดบริการใหคนท่ัวไป
เขาชมภายในเก่ียวกับผลิตภัณฑไวนซ่ึงจัดแสดงประวัติความเปนมาของ
ไวนยอนหลังไปถึง 500 ป ในชวงคริสตวรรษท่ี 18-19จากความม่ันคงใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการจําหนายไวน ก็ทําใหมีการสรางบานโรงบม 
ในสถาปตยกรรมอันโดดเดนและสวยงาม ท่ีเรียกวา เคปดัตซ (CAPE 
DUTCH) มีลักษณะเปนเอกลักษณที่ยังอยูมาถึงทุกวันน้ี ซ่ึงทานสามารถ
ชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซ้ือไวนท่ีข้ึนชื่อไดตามอัธยาศัย 

   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําพ้ืนเมือง ณ ภัตตาคาร WANGTHAI LAGOON 

BEACH (14) 



 

 

นําทุกทานเขาสูที่พัก COMMODORE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 

วันที่ 7 เคปทาวน – ดูไบ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรม (15) 

หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเคปทาวน 
เมืองเคปทาวน 

13.05  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส 
(EK) เท่ียวบินท่ี EK773 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

วันที่ 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

00.35  ถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

02.50  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเอมิเรตส 
(EK) เท่ียวบินท่ี EK384 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

12.30  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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

หมายเหตุ 

อัตราน้ีรวม 

✔ คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง 

✔ คาต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เสนทางโจฮันเนสเบิรก -เคปทาวน 

✔ คารถโคชมาตรฐาน ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

✔ คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามท่ีระบุไวในโปรแกรม 

✔ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 



 

 

✔ โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 ทาน 

✔ คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินใน
แตละประเทศ 

✔ สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเคร่ืองไดไมเกิน 30 
กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน และนําสัมภาระถือขึ้นเคร่ืองน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได 

✔ คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท
เง่ือนไขตามกรมธรรม 

อัตราน้ีไมรวม 

✘ คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

✘ คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 

✘ คามัคคุเทศกของบริษัทฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

✘ คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ เปนตน 

✘ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

✘ คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง*ขอ
เก็บพรอมกับคาทัวรสวนท่ีเหลือ* 

✘ คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยข้ึนอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจใน
การบริการ 

✘ คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 



 

 

เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (SINGLE) ,หองคู (TWIN/DOUBLE) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน 
หรือ อยูคนละช้ันกัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน มีความ
จําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

การจองและชําระเงิน 

ชําระคามัดจําทานละ 30,000 บาทภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจอง
ทัวร มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 45 วัน
กอนการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45  วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 – 44 วันหักคามัดจํา 40,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 – 14 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือไม
สามารถทํากรุปได 

อยางนอย 15 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะ
ทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการ
ยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ



 

 

ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะ
คํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามัน
เพ่ิมหรือคาต๋ัวเคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทาน
ทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการ
ใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในขอตกลงเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 
 


