


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 นครโจฮันเนสเบิรก	-	สนามบินโจฮันเนสเบิรก	-	เมืองพริทอเรีย	-
พิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร	-	ซันซิตี้

	พักที่		THE	PALACE
OF	THE	LOST	CITY
หรือเทียบเทา

3 อุทยานสัตวป าขุนเขาพีลันเนสเบิร	หรือ	พีลาเนสเบิรก	-	ซันซิตี้	-
สะพานแหงกาลเวลา

พักที่		THE	PALACE
OF	THE	LOST	CITY
หรือเทียบเทา

4 นครโจฮันเนสเบิรก	-	สวนเสือ	The	Lion	Park
พักที่		MONDIOR
HOTEL	หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน

5 เมืองเคปทาวน	-	ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ	-	เทเบิ้ล	เมาเทน	-
ไรองุน	กรูทคอนสแตนเทีย	-	วิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรดวอเตอร
ฟรอนท

พักที่		THE
COMMODORE
HOTEL	หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน

6 เมืองเคปทาวน	-	เกาะดุยเกอร	-	แหลมกูดโฮป	-	เคปพอยท
พักที่		THE
COMMODORE
HOTEL	หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน

7 สนามบินเคปทาวน

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

29	เม.ย.	60	-	6	พ.ค.	60 89,900	บาท 85,900	บาท 80,900	บาท 16,500	บาท



***ทางบริษทัไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร	15	วันกอนการเดินทาง	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,
จองโรงแรมที่พัก,	รานอาหาร	ตลอดจนสถานที่เขาชมตาง	ๆ	เพื่อเป็นการเตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร	ในกรณีที่
เกิดเหตุการณอันสุดวิสัยอาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่อง
ไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ	รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเป็นผลทําให
การเดินทางลาชา	หรือ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม	หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ทานไดชําระมาแลว	เพราะทางบริษทั	ฯ	ไดมีการ
ตกลงชําระคาใชจายตาง	ๆ	ไวลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายใด	ๆ	ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทัวร
หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทัฯ	มิอาจรับผิดชอบได

18.00	น.	พรอมคณะที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตู	8	เคานเตอร	K	(8-20)	สายการบินสิงคโปร	แอรไลน
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน	จากน้ันเชิญรอ	ณ	หองพักผูโดยสารขาออก

21.00	น.	ออกเดินทางสู	เมืองโจเบิรก	โดย	สายการบินสิงคโปร	แอรไลน	โดยเที่ยวบินที่	SQ981	/
SQ478	แวะเปลี่ยนเครื่องที่	สนามบินชางฮี	ประเทศสิงคโปร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.10	น.	ถึง	สนามบินโจฮันเนสเบิรก	ผานการตรวจคนเขาเมือง	(นักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวน

การขอวีซา	สามารถพํานักในอัฟริกาใตได	30	วัน)
08.00	น.	นําคณะออกเดินทางสู	เมืองพริทอเรีย	เมืองแหงดอกไมสีมวง	(Pretoria)	เมืองหลวงดานการ

บริหารของแอฟริกาใตเมืองน้ี	นอกจากน้ียังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ	ธนาคาร	ทําเนียบประธานาธิบดี
และที่ทําการรัฐบาล	วุฒิสภาจะจัดประชุมขึน้ที่เมืองพริทอเรีย
นําทานชม	ตนแจกการันดา	(Jacaranda)	ที่มีดอกสีมวงสดบานสะพรั่งดั่งเชน	ซากุระของชาวญี่ป ุน	เมืองน้ี

ไดสมญานามวา	"City	of	Jacarandas"	ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งใหไดเห็นกันในชวงเดือนตุลาคมของทุกปี
นําทานเที่ยวชม	Union	Building	ทําเนียบประธานาธิบดี	และที่ทําการของรัฐบาลที่ใหญโตมโหฬารราวกับ

พระราชวัง	จนติดอันดับวาเป็นทําเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร	(Voortrekker	Monument	&	Museum)	ศูนยรวมจิตใจของชนผิว

ขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวรจากปลาย
แหลมของทวีป	เขาสูใจกลางประเทศแอฟริกาใตและรวมฉลองครบรอบ	100	ปีของการสูรบกับชาวพื้นเมือง

ชวงเทีย่ง
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



13.00	น.	หลังอาหาร	นําคณะออกเดินทางเขาสู	“ซันซิตี้”	หรือ	The	Lost	City	เมืองลับแลแหงหุบเขาแสงตะวัน
ใชเวลากอสรางนาน	18	ปี	และเมืองแหงน้ีมีโรงแรมมากมาย	อาทิ	เดอะซันซิตี้,	เดอะคาบานาส,	เดอะคาสเคด	,
เดอะพาเลซ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน	และตกแตงภายในสไตลแอฟริกัน	ใหสมกับเป็น
อาณาจักรอลังการดาวลานดวงแหงน้ี

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้
นําทานเขาสูที่พัก	THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศแอฟริกาใต	และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกา
เทง	อันเป็นเขตที่มั่งคั่งและเป็นแหลงเศรษฐกิจที่ใหญสุดของแอฟริกาใต	เป็น
เขตเมืองใหญติดอันดับ	40	ของโลกและเป็นหน่ึงในสองเมืองระดับโลกของ
แอฟริกาที่เป็นที่รูจักไปทั่วโลก[4]นอกจากน้ีโจฮันเนสเบิรกยังเป็นเมืองใหญ
ที่สุดที่ตั้งอยูบนดินแดนที่ไมถูกแวดลอมดวยทะเลสาบ	แมน้ํา	และแหลงน้ําอื่น
ๆ	อันเน่ืองมาจากการอยูบนที่สูงจึงมีหิมะตกเหมือนกับกรุงพริทอเรีย

ตั้งอยูที่เมืองโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใช
บริการมากที่สุดในแอฟริกาใต	และทวีปแอฟริกา	รวมถึงเป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินเซาแอฟริกันแอรเวย

เป็นเมืองหลวงศูนยกลางการบริหารประเทศแอฟริกาใต	อยูในเขตจังหวัดกาว
เต็ง	มีจํานวนประชากรประมาณ	3	ลานคนเศษ	ประเทศแอฟริกาใตไดจัดลําดับ
เมืองหลวงออกเป็นสามเมืองไดแก	กรุงพริทอเรีย	เป็นเมืองศูนยกลางการ
บริหารประเทศ	และอีกสองเมืองคือ	เคปทาวนและบลูมฟอนเทน	กรุงพริทอ
เรีย	นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศแลว	ยังเป็นเมืองที่ศูนยกลางธุรกิจ
การพาณิชยเมืองหน่ึงของประเทศแอฟริกาใต	เน่ืองจากอยูในที่สูงจึงมีพายุฝน
รุนแรง	และหิมะตกในฤดูหนาว

ศูนยรวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร	อนุสาวรียแหงน้ีสราง
ขึน้เพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวรจากปลายแหลมของทวีป	เขาสู
ใจกลางประเทศแอฟริกาใตและรวมฉลองครบรอบ	100	ปีของการสูรบกับชาว
พื้นเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองลับแลแหงหุบเขาแสงตะวัน	เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึน้จากความคิดของอภิ
มหาเศรษฐีที่ชื่อวา	ซอล	เคิรซเนอร	ที่ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลถึง	28,000
ลานบาท	ใชเวลากอสรางนาน	18	ปี	และความพยายามอีกลนเหลือในการ
เนรมิต	ผืนดินอันวางเปลา	และแหงแลงในแควน	Bophuthatswana	กลางอัฟ
ริกาใตใหกลายเป็นเมืองแหงความสําราญบันเทิงทุกรูปแบบ



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้
		พักที่		THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
06.00	น.	นําทานทองป าซาฟารีดูสัตวที่	วนอุทยานสัตวป าขุนเขาพีลาเนสเบิรก	รถที่จะพาไปชมสัตวเป็น

รถแบบเปิดโลงดานขางเปิดโลงรับลม	จุคนได	20	คน	รถแตละคันจะมีนายพราน	หรือ	Ranger	ซึ่งเป็นทั้งคนขับ
รถและไกดคอยแนะนําวิธีการชมสัตวใหทราบ	ปาพิลาเนสเบิรกแหงน้ีมีพื้นที่ประมาณ	500	ตารางกิโลเมตร
พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายรอยปีกอน	ทําใหผืนดินมีแรธาตุอุดมสมบรูณ	มีความเขียวชอุมเป็นที่อยู
อาศัยของสัตวนานับชนิด	และแนนอนหมายรวมถึง	ผูยิ่งใหญทั้งหา	(Big	Five)	คือ	ควายปา	ชาง	สิงโต	แรด	และ
เสือดาว	อัฟริกาใตมีสัตวป ากวา	220	ชนิด	ซึ่งสัตวป าที่มีชีวิตอยูอยางอิสระตามธรรมชาติ

08.00	น.	รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม
10.00	น.	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความสะดวก	มีสระวายน้ําขนาดใหญ	และทะเลน้ําจืดเทียม

ขนาดใหญยักษที่เรียกวา	Valley	of	Wave	มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ	แวดลอมดวยขุนเขาและตนไมที่จัดตกแตง
อยางเป็นระเบียบสวยงาม
นําทานชม	สะพานแหงกาลเวลา	(Bridge	of	time)	สองขางสะพานมีชางแกะสลักเรียงรายอยู	สะพานน้ี

เชื่อมตอกับกองหินมหึมา	ที่เชื่อวาเป็น	The	Lost	City	ที่สูญหายไป	ทุกๆหน่ึงชั่วโมงสะพานจะถูกเขยาเสมือนแผน
ดินไหว	นอกเหนือจากน้ียังมีสนามกอลฟระดับมาตรฐานโลก	ที่ใชเป็นสถานที่แขงขันกอลฟนัดสําคัญๆ	และ	Sun
City	Golf	Course	โรงภาพยนตร	รานคา	บาร	คาสิโนที่เปิดตลอด	24	ชั่วโมง	สวนสัตว	สวนพฤกษศาสตรที่
รวบรวมพันธุไมจากทั่วโลกเอาไว	พรอมน้ําตก	และธารน้ําไหลรินเอื่อยๆ	ที่สรางความสดชื่อสบายอยางบอกๆไม
ถูก	บางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไวสําหรับแขกที่มาพัก	The	Palace	เทาน้ัน

ชวงบาย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้
16.30	น.	นําทานออก	ทองป าซาฟารี	ในชวงเย็นที่วนอุทยานสัตวป าขุนเขาพีลาเนสเบิรก	สัตวป าบางชนิดขอ

งอัฟริกาออกหากินในยามเย็นไมวาจะเป็น	BIG	FIVE	ไปจนถึงเพื่อนๆ	ที่นารักอยางยีราฟ	มาลาย	ฮิปโปโปเตมัส
และนกนานาชนิด	ทามกลางบรรยากาศยามอัสดง

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้
นําทานเขาสูที่พัก	THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY

	รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

เป็นป าซาฟารีของเอกชนเปิดใหทานไดทองป าซาฟารี	วนอุทยานสัตวป า
ขุนเขาพีลาเนสเบิรก	ปาพิลาเนสเบิรกแหงน้ีมีพื้นที่ประมาณ	500	ตาราง
กิโลเมตร	พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายรอยปีกอน	ทําใหผืนดินมีแร
ธาตุอุดมสมบรูณ	มีความเขียวชอุมเป็นที่อยูอาศัยของสัตวนานับชนิด	และ
แนนอนหมายรวมถึง	ผูยิ่งใหญทั้งหา	(Big	Five)	คือ	ควายปา	ชาง	สิงโต	แรด
และเสือดาว	ซึ่งถาไดเห็นครบก็ถือไดวาเป็นการชมสัตวที่สมบูรณ	แตคอนขาง
เป็นไปไดยาก	เพราะสัตวที่น่ีอยูกันอยางอิสระ	ในป าซึ่งเป็นป าโปรง	ปาละเมาะ
และทุงหญาสะวันนา	จนถึงกึ่งทะเลทราย	อัฟริกาใตมีสัตวป ากวา	220	ชนิด	ซึ่ง
สัตวป าที่มีชีวิตอยูอยางอิสระตามธรรมชาติ



เมืองลับแลแหงหุบเขาแสงตะวัน	เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึน้จากความคิดของอภิ
มหาเศรษฐีที่ชื่อวา	ซอล	เคิรซเนอร	ที่ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลถึง	28,000
ลานบาท	ใชเวลากอสรางนาน	18	ปี	และความพยายามอีกลนเหลือในการ
เนรมิต	ผืนดินอันวางเปลา	และแหงแลงในแควน	Bophuthatswana	กลางอัฟ
ริกาใตใหกลายเป็นเมืองแหงความสําราญบันเทิงทุกรูปแบบ

บนสะพานแหงกาลเวลา	Bridge	of	time	สองขางสะพานมีชางแกะสลักเรียง
รายอยู	สะพานน้ีเชื่อมตอกับกองหินมหึมา	ที่เชื่อวาเป็น	The	Lost	City	ที่
สูญหายไป	และเพื่อเป็นการตอกยํ้าระลึกถึงความทรงจํา	เขาเลยสรางสะพาน
แหงน้ีขึน้	ทุกๆ	หน่ึงชั่วโมงสะพานจะถูกเขยาเสมือนแผนดินไหว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้
	พักที่		THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
10.00	น.	ไดเวลาอันสมควร	นําคณะออกเดินทางกลับสู	นครโจฮันเนสเบิรก

ชวงบาย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
13.30	น.	นําทานเที่ยวชม	ยานธุรกิจคาเพชร	ที่อัฟริกาใตมีเหมืองเพชรขนาดใหญเป็นอันดับ	4	ของโลกอีก

ทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอัญมณีลํ้าคา
16.00	น.	นําคณะออกเดินทางเขาสู	สวนเสือ	The	Lion	Park	พาทานน่ังรถชมชีวิตสัตวป าอยางใกลชิด	โดย

แบงเป็นโซนตางๆ	เพื่อใหนักทองเที่ยวไดศึกษาพฤติกรรมของสัตวโลกผูนารักอยางใกลชิด	อาทิ	โซนเจาป า	ซึ่ง
จะรวม	White	Lion,	Cheetah,	Wild	Dog	และยังมีโซนสัตวตระกูลมีเขาอยาง	Springbuck,	Gemsbok,	Blesbok	,
ยีราฟ	และ	มาลาย
อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกอนเดินทางกลับ

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่าสไตลอัฟริกัน	ณ	ภัตตาคารคารนิวอร	BBQ	หอมกรุน	ที่มีเน้ือหลากหลายชนิด

ใหทานไดทดลองชิมทามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก
นําทานเขาสูที่พัก	MONDIOR	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม



เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศแอฟริกาใต	และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกา
เทง	อันเป็นเขตที่มั่งคั่งและเป็นแหลงเศรษฐกิจที่ใหญสุดของแอฟริกาใต	เป็น
เขตเมืองใหญติดอันดับ	40	ของโลกและเป็นหน่ึงในสองเมืองระดับโลกของ
แอฟริกาที่เป็นที่รูจักไปทั่วโลก[4]นอกจากน้ีโจฮันเนสเบิรกยังเป็นเมืองใหญ
ที่สุดที่ตั้งอยูบนดินแดนที่ไมถูกแวดลอมดวยทะเลสาบ	แมน้ํา	และแหลงน้ําอื่น
ๆ	อันเน่ืองมาจากการอยูบนที่สูงจึงมีหิมะตกเหมือนกับกรุงพริทอเรีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ศึกษาพฤติกรรมของสัตวโลกผูนารักอยางใกลชิด	อาทิ	โซนเจาป า	ซึ่งจะรวม
White	Lion,	Cheetah,	Wild	Dog	และยังมีโซนสัตวตระกูลมีเขาอยาง
Springbuck,	Gemsbok,	Blesbok	,	ยีราฟ	และ	มาลาย

	รับประทานอาหารคํ่าสไตลอัฟริกัน	ณ	ภัตตาคารคารนิวอร	BBQ	หอมกรุน	ที่มีเน้ือหลากหลายชนิดใหทานได
ทดลองชิมทามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก

	พักที่		MONDIOR	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
06.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
08.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเคปทาวน	โดยสายการบินภายในประเทศ

ชวงบาย
12.05	น.	นําทานเดินทางถึง	เคปทาวน	ตั้งอยูในแหลมทางใตสุดของประเทศ	เป็นเมืองทองเที่ยวตางอากาศ

และยังมีแหลมตางๆ	ที่เป็นที่รูจักกันดีคือแหลมกูดโฮป	และแหลมอากุลฮาส	ซึ่งตั้งอยูปลายใตสุดของทวีป
แอฟริกา	เป็นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกันจึงทําใหมีอากาศแปรปรวน	และ
บริเวณเมืองริมฝ่ังทะเลของเคปทาวนน้ี	เป็นเสนทางที่นาเที่ยวที่สุดและมีวิวทิวทัศนที่งดงามนาตื่นตาตื่นใจเป็น
อยางยิ่ง
นําทานสู	ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ	(West	Coast	Ostrich	Farm)	ขนาดใหญ	เพื่อที่ทานจะไดสัมผัสกับ

วงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอยางใกลชิด	รับชมและรับฟังเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอกเทศ	อันเป็นสัตว
เศรษฐกิจที่ทํารายไดดี	ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตวปีกที่มีขนาดใหญและวิ่งเร็วที่สุดในโลก

13.30	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูสเต็กเน้ือนกกระจอกเทศ	ณ	ภัตตาคาร
14.30	น.	นําคณะขึน้สู	เทเบิ้ล	เมาเทน	ภูเขาสูงยอดตัดตรง	เหมือนกับโตะ	โดยกระเชาไฟฟาหมุนรอบตัวเอง

***ซึ่งในชวงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของผูมาเยือน	ขึน้มาดานบน	มีเสนทางเดิน
ลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา	เพื่อใหนักทองเที่ยวไดชมวิวรอบดานไดอยางชัดเจน	ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน
ทีเดียว	บนภูเขาโตะน้ีมีสัตวตัวเล็กชื่อวาตัวแดสซี่	หรือ	กระตายหิน	มีลักษณะกึ่งผสมระหวางกระรอกกับ
กระตาย	เป็นมิตรกับผูคนที่ผานมาเยือน	เมื่อมองไปรอบๆ	เราจะเห็นภูเขารายลอมหลายตอหลายลูก
อิสระทานชม	ไลออนเฮด	(Lion	Head)	ภูเขาที่มองดูแลวใครๆ	ก็ตองพูดวาคลายหัวสิงโตในเวลาที่

พระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟาภูเขาลูกน้ีมีสีแดงสวยงามยิ่งนัก
นําทานแวะชม	ไรองุน	และแหลงผลิตไวนกันที่	กรูทคอนสแตนเทีย	ไวนเอสเตทแหงแรกที่สรางดวย

สถาปัตยกรรมแบบเคปดัชต	ซึ่งยังคงรักษาอาคารบานเรือนสมัยเกาไวไดในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม	มีไร
องุนมากมายและเป็นไรองุนที่ดี	มีโรงงานผลิตไวนแดง	และมีบริการใหชิมไวนกันดวย	จนไดเวลาอันสมควรนํา
คณะ
นําทานเดินทางสูยาน	Victoria	&	Alfred	Waterfront	วิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรด	วอเตอรฟรอนท



***กระเชา	Cable	Car	จะปิดทําการในชวงทีล่มแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิง่	ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภัย
ของผูมาเยือน	โดยทางกลุมฯ	จะจัดใหขึ้นชมวิวทิวทัศนของเมืองเคปทาวนบนยอดเขา	Signal	Hill
แทน

เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซขนาดใหญใหคุณไดสัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน	มีรานคา	รานอาหาร
โรงภาพยนตร	และเป็นทาเทียบเรือขนาดเล็กอีกดวย

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน	เลิศรสกับเมนูพิเศษกุงมังกร+เป าฮื้อ
นําทานเขาสูที่พัก	THE	COMMODORE	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

ป็นเมืองใหญอันดับสามและเป็นเมืองหลวงศูนยกลางของฝายนิติบัญญัติของ
ประเทศแอฟริกาใต	มีพื้นที่	2,455	ตารางกิโลเมตร	มีประชากร	3,497,097	คน
เมืองเกาแกที่มีอายุกวา	300	ปี	ไดชื่อวาเป็นเมืองที่สวยที่สุดและมีเสนหที่สุด
เมืองหน่ึงในโลก	เป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ
แอฟริกาใต	ตรงแหลมกูดโฮป	ที่ยื่นออกไปทางระหวางสองมหาสมุทร	คือ
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก	จึงมีสภาพภูมิอากาศอบอุนแบบ
เมดิเตอรเรเนียน

	รับประทานอาหารกลางวัน	***เมนูสเต็กเน้ือนกกระจอกเทศ	ณ	ภัตตาคาร

ภูเขาสูงยอดตัดตรง	เหมือนกับโตะ	ภูเขาโตะน้ีมีสัตวตัวเล็กประเภทหน่ึง
หนาตานาเอ็นดู	ชื่อวาตัวแดสซี่	หรือ	กระตายหิน

ไรองุนและแหลงผลิตไวนกันที่	กรูทคอนสแตนเทีย	ไวนเอสเตทที่สรางดวย
สถาปัตยกรรมแบบดัชต	ซึ่งยังคงรักษาอาคารบานเรือนสมัยเกาไวไดในสภาพ
ที่ดีเยี่ยมและสวยงาม	มีไรองุนมากมายและเป็นไรองุนที่ดี	มีโรงงานผลิตไวน
แดง	และมีบริการใหชิมไวนกันดวย

วิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรด	วอเตอร	ฟรอนท	เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ
ขนาดใหญใหคุณไดสัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน	มีรานคา	รานอาหาร
โรงภาพยนตร	และเป็นทาเทียบเรือขนาดเล็กอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน	เลิศรสกับเมนูพิเศษกุงมังกร+เปาฮ้ือ
	พักที่		THE	COMMODORE	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
08.30	น.	รถปรับอากาศนําคณะเที่ยวชม	เมืองเคปทาวน	เมืองเกาแกที่มีอายุกวา	300	ปี	ไดชื่อวาเป็นเมืองที่

สวยที่สุดในโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูปลายสุดทางฝ่ังตะวันตกของทวีปอัฟริกาใต	เป็นเมืองหลวงดานนิติบัญญัติขอ
งอัฟริกาใต	มีอดีตเกาแกและทันสมัยที่สุด	แถมดวยรางวัลการเป็นเมืองที่ไดชื่อวาใจกวางที่สุดของอัฟริกาใตอีก
ดวย
นําทานลงเรือที่	ทาฮูทเบย	(Hout	Bay)

นําทานชมแมวน้ําที่	เกาะดุยเกอร	(Duiker	Island)	เหลาแมวน้ําตัวอวนอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็ม
เกาะตามธรรมชาติ
นําทานแวะเยี่ยมเหลาบรรดานกเพนกวินอัฟริกันที่	เมืองไซมอน	ณ	เมืองแหงน้ีบานเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู

ตามเนินเขา
นําทานสูบริเวณ	ชายหาดโบลเดอร	ทานจะพบกับเจาบานตัวนอยนกเพนกวินอัฟริกัน	ตัวผูมีสีสันมากกวา

ตัวเมีย	โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู	คลายแตมสีอายแชโดวไวอยางน้ัน	สวนตัวเมียจะไมมี	ลําตัวมีสีดํา
ขาวตัดกัน	แตตัวเมียมีสีน้ําตาล	และมีขนาดใหญกวา	นกเพนกวินที่น่ีใชชิวิตอยางอิสระสบายอารมณตาม
ธรรมชาติ
นําทานเดินทางสู	แหลมแหงความหวัง	หรือ	แหลมกูดโฮป

ชวงบาย
13.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เสริฟดวยเมนูกุงมังกร	(Crayfish)

14.00	น.	นําทานเที่ยวชมแหลมแหงความหวัง	หรือ	แหลมกูดโฮป	อยูในเขตสงวน	Cape	of	Good	Hope
Nature	Reserve	ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ	จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แอตแลนติกมาบรรจบกันไดชัดเจน	บนผิวน้ําซึ่งเป็นเหตุใหบริเวณน้ี	ทองทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน
ทั้งน้ีเพราะกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นมาปะทะกัน	ทําใหยากตอการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณ
และปัจจุบัน
นําทานสู	จุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ	Cape	Point	เคปพอยท
จนไดเวลาอันสมควร	นําคณะออกเดินทางกลับสู	เมืองเคปทาวน

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	THE	COMMODORE	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

ป็นเมืองใหญอันดับสามและเป็นเมืองหลวงศูนยกลางของฝายนิติบัญญัติของ
ประเทศแอฟริกาใต	มีพื้นที่	2,455	ตารางกิโลเมตร	มีประชากร	3,497,097	คน
เมืองเกาแกที่มีอายุกวา	300	ปี	ไดชื่อวาเป็นเมืองที่สวยที่สุดและมีเสนหที่สุด
เมืองหน่ึงในโลก	เป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ
แอฟริกาใต	ตรงแหลมกูดโฮป	ที่ยื่นออกไปทางระหวางสองมหาสมุทร	คือ
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก	จึงมีสภาพภูมิอากาศอบอุนแบบ
เมดิเตอรเรเนียน

เป็นที่อยูของเจาแมวน้ํามากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	***เสริฟดวยเมนูกุงมังกร	(Crayfish)



อยูในเขตสงวน	Cape	of	Good	Hope	Nature	Reserve	ปลายสุดแหลมมี
ประภาคารขนาดใหญ	จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แอตแลนติกมาบรรจบกันไดชัดเจน

เป็นจุดจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ	แหลมกูดโฮป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		THE	COMMODORE	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
08.00	น.	หลังอาหาร	ออกเดินทางสู	สนามบินเมืองเคปทาวน
10.40	น.	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินสิงคโปร	แอรไลน	เที่ยวบินที่	SQ479	/	SQ970

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	***	Buffet

ตั้งอยูที่เมืองเคปทาวน	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใชบริการ
มากเป็นอันดับ	2	ของแอฟริกาใต	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติ
โจฮันเนสเบิรก	และยังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเซาตแอฟริกัน
แอรเวย

เชา
08.35	น.	คณะเดินทางกลับถึง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



***โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทาน้ัน



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได

กรุณาจองทัวรและชําระเงิน	มัดจําลวงหนา	30,000	บาท	ตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันที่จอง	ซึ่ง
เงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน	และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดิน
ทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงไว	ณ	วันที่	15	ธันวาคม	2559
คาตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	เสนทางโจเบิรก-เคปทาวน
คารถโคชมาตรฐาน	ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-19	ทาน	ใชรถปรับอากาศขนาด	28	ทีน่ัง่
20-29	ทาน	ใชรถปรับอากาศขนาด	38	ทีน่ัง่
30	ทานขึ้นไป	ใชรถปรับอากาศขนาด	44	ทีน่ัง่
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุไวในโปรแกรม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	พักหองละ	2	ทาน	(ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต	ไมมี

หองพักแบบ	3	เตียงใหบริการ)
คายกกระเปาในโรงแรม	เฉพาะกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูใน

ความดูแลของทานเองน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	1

ทาน
คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	ของบริษทัเมืองไทยประกันภัย

–	หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีประกันสุขภาพระหวางการเดินทาง	หรือตองการคุมครอง
สัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบิน	กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
สําหรับสายการสิงคโปร	แอรไลน	อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	และสามารถถือ

สัมภาระขึน้เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	/	สําหรับสายการบินภายในประเทศ	อนุญาตใหโหลดสัมภาระใต
เครื่องไดไมเกิน	23	กิโลกรัม/ใบ	โหลดไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	และนําสัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม
การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได

คาทิปคนขับรถ	/	Ranger	(ทานละประมาณ	260	แรนด)
คาทิปไกดทองถิ่น	/	และหัวหนาทัวร
คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ



เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯ	จัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม

เอกสารทีใ่ชสําหรับการเดินทางเขาประเทศแอฟริกาใตและตองนําเอกสารถือติดตัวในวันเดินทาง
ดวย
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บริบูรณ	เตรียมสูติบัตรตัวจริง	และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ	รับรองจากกรมการ

กงสุล	(แจงวัฒนะ)	เทาน้ัน	นําเอกสารถือติดตัว	เพื่อใชในการเขาประเทศอัฟริกาใต
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บริบูรณ	กรณีเดินทางคนเดียว	หรือ	เดินทางกับพอ	หรือแม	ทานใดทานหน่ึง	ตองใช

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศฉบับจริง	และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ	รับรองจากกรมการกงสุล
(แจงวัฒนะ)	เทาน้ัน	นําเอกสารถือติดตัว	เพื่อใชในการเขาประเทศอัฟริกาใต

***หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและ
เงื่อนไขทีบ่ริษทัไดระบุไวขางตนทุกประการ

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย
ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอ	RUFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไมกอนที่ทาน
จะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim)
การเดินทางเป็นหมูคณะของสายการบินสิงคโปรแอรไลน	ไมสามารถสะสมไมลไดทั้งในเครือ	Star	Alliance	และ

Kris	Flyer	ทั้งน้ีหากผูเดินทางตองการสะสมไมลของ	Kris	Flyer	สามารถสอบถามคาสวนตางของตัว๋เครื่องบินจาก
ทางเจาหนาที่ได
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	9	ธันวาคม	2559	การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)
หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในอัฟริกาใตไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)

การระบุหองพักติดกันขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ใน

การปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในอัฟริกาใต	อาจมีบางแหงสําหรับหองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมีอางอาบน้ํา

ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	หากทานตองการ
ความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE	USE	ได
สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
โปรแกรมทัวรรวมคาเขาชมถูกระบุไวในคอลัมน	“อัตราน้ีรวม”	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม

น้ัน	ๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	ทางบริษทัฯ	จะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานที่น้ันๆ	หรือ	สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดใหแก
ทาน	เน่ืองจากไดชําระเขาชมและ	Reservation	Fee	ไปเรียบรอยแลวแลว

***กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขาชมจากเจาหนาทีใ่นชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	คาใชจายใบละประมาณ	5	แรนด	/	ใบ	/	ครั้ง



สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม	(สําหรับผู
โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง
บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนด

ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ	:	โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจาก

การจัดโปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทาน้ัน)

ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน	หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	44-30	วัน	หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-15	วันกอนการเดินทาง	หัก	50%	ของคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง	14-1	วันกอนการเดินทาง	หัก	90%	ของคาทัวร
ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW	หัก	100%	ของคาทัวร
หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่นขอ

วีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND
หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา

ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz
Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะ
ไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


